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Vitaminas e ácidos nucleicos 
 

Resumo 

 

Ácidos nucleicos 

Ácidos nucleicos são macromoléculas orgânicas formadas por unidades conhecidas como nucleotídeos, e 

pode-se destacar o DNA (ácido desoxirribonucleico) e o RNA (ácido ribonucleico). Os nucleotídeos são 

compostos por uma pentose (monossacarídeo com cinco carbonos), um radical fosfato e uma base 

nitrogenada. A pentose pode ser uma ribose (C5H10O5), como quando forma o RNA, ou uma desoxirribose 

(C5H10O4), como o que forma o DNA. Já o radical fosfato é derivado do ácido ortofosfórico (H3PO4) 

 

 

 

As bases nitrogenadas são cinco, e podem ser classificadas como púricas e pirimídicas. 

• Púricas: adenina e guanina, apresentam dois anéis aromáticos 

• Pirimídicas: citosina, timina e uracila, apresentam apenas um anel aromático 

 

 

 

Importante! A timina é uma base nitrogenada exclusiva do DNA, enquanto a uracila é exclusiva do RNA. 

O pareamento das bases se dá da seguinte maneira: Adenina – Timina, Adenina – Uracila (ambas com uma 

ligação dupla de ponte de hidrogênio) e Citosina – Guanina (com uma ligação tripla de hidrogênio). 

Enquanto o DNA é uma molécula de fita dupla, o RNA é uma molécula de fita simples. 
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Os seres vivos armazenam sua informação genética no DNA e, para garantir a hereditariedade sem perda de 

carga genética, o DNA deve ser capaz de se autoduplicar. Para que possa se expressar, o DNA precisa ser 

transcrito em RNA, e este RNA será traduzido em proteína, na síntese proteica. Os processos relacionados 

ao metabolismo nuclear então são conhecidos como autoduplicação, transcrição e tradução. 

O RNA pode ser de três tipos: 

• RNA mensageiro, que leva a mensagem da proteína que deverá ser sintetizada 

• RNA ribossomal, que compõe os ribossomos, 

• RNA transportador, que transportará os aminoácidos para a proteína que será formada. 

 

 

 

Normalmente, o RNA não é capaz de se replicar, mas os retrovírus de RNA são capazes de fazer uma 

transcrição reversa, transcrevendo um DNA a partir do RNA, usando uma enzima conhecida como 

transcriptase reversa, enquanto outros vírus de RNA são capazes de replicar seu RNA através da enzima 

RNA replicase. 
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Vitaminas 

São compostos orgânicos essenciais ao funcionamento pleno do organismo, em quantidades apropriadas, 

sendo que a quantidade mínima necessária e a máxima permitida podem variar para cada tipo de vitamina. 

O organismo é incapaz de sintetizar estes nutrientes, logo eles devem ser obtidos a partir da alimentação. 

Podem atuar como coenzimas, associando a proteína à enzima, e como antioxidantes, em que “limpam” a 

célula de radicais livres. 

Podem ser classificados de acordo com a solubilidade, entre hidrossolúveis e lipossolúveis. 

• Lipossolúveis: se dissolvem na gordura, são mais facilmente armazenadas pelo corpo, havendo maior 

facilidade de desenvolver hipervitaminoses (excesso de vitaminas). Entre elas, podemos destacar as 

vitaminas A, D, E e K. 

• Hidrossolúveis: se dissolvem na água, são mais facilmente eliminadas pelo corpo, havendo então maior 

risco de ter hipovitaminoses ou avitaminoses (falta de vitaminas). Entre elas, podemos destacar as 

vitaminas C e as do Complexo B. O excesso a longo prazo pode causar danos aos rins. 

 

Abaixo, uma tabela mostrando algumas vitaminas, suas fontes, as consequências da falta delas no 

organismo e suas funções no organismo: 
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Exercícios 

 

1. Em 2004, comemorou-se 50 anos da publicação do trabalho de Francis Crick e James Watson, que 

estabeleceu o modelo da estrutura da molécula de ácido desoxirribonucleico (DNA). Entre as 

afirmativas a seguir, assinale a alternativa CORRETA.  

a) Uma cadeia simples de DNA é constituída de nucleotídeos, compostos por uma desoxirribose 

ligada a um fosfato e a um aminoácido. 

b) A polimerização de uma fita simples de DNA é dita semiconservativa, pois independe da 

existência de uma fita molde. 

c) Os nucleotídeos são polimerizados por meio de ligações fosfodiéster entre o fosfato e a base 

nitrogenada. 

d) Duas cadeias simples de DNA formam uma dupla-hélice, por meio da formação de pontes de 

hidrogênio entre as bases nitrogenadas. 

e) As duas cadeias de uma dupla-hélice possuem a mesma orientação, e suas sequências de bases 

são complementares. 

 
 

2. A obesidade, que nos países desenvolvidos já é tratada como epidemia, começa a preocupar 

especialistas no Brasil. Os últimos dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares, realizada entre 2002 

e 2003 pelo IBGE, mostram que 40,6% da população brasileira estão acima do peso, ou seja, 38,8 

milhões de adultos. Desse total, 10,5 milhões são considerados obesos. Várias são as dietas e os 

remédios que prometem um emagrecimento rápido e sem riscos. Há alguns anos foi lançado no 

mercado brasileiro um remédio de ação diferente dos demais, pois inibe a ação das lipases, enzimas 

que aceleram a reação de quebra de gorduras. Sem serem quebradas elas não são absorvidas pelo 

intestino, e parte das gorduras ingeridas é eliminada com as fezes. Como os lipídios são altamente 

energéticos, a pessoa tende a emagrecer. No entanto, esse remédio apresenta algumas contra- 

indicações, pois a gordura não absorvida lubrifica o intestino, causando desagradáveis diarreias. Além 

do mais, podem ocorrer casos de baixa absorção de vitaminas lipossolúveis, como as A, D, E e K, pois  

a) essas vitaminas, por serem mais energéticas que as demais, precisam de lipídios para sua 

absorção. 

b) a ausência dos lipídios torna a absorção dessas vitaminas desnecessária. 

c) essas vitaminas reagem com o remédio, transformando-se em outras vitaminas. 

d) as lipases também desdobram as vitaminas para que essas sejam absorvidas. 

e) essas vitaminas se dissolvem nos lipídios e só são absorvidas junto com eles. 
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3. No esquema abaixo sobre a estrutura do DNA, os números 1, 2 e 3 representam, respectivamente: 

 
a) Base nitrogenada, desoxirribose e fosfato; 

b) Base nitrogenada, fosfato e desoxirribose; 

c) Fosfato, desoxirribose e base nitrogenada; 

d) Fosfato, base nitrogenada e desoxirribose; 

e) Desoxirribose, fosfato e base nitrogenada. 
 
 

4. O arroz-dourado é uma planta transgênica capaz de produzir quantidades significativas de 
betacaroteno, que é ausente na variedade branca. A presença dessa substância torna os grãos 
amarelados, o que justifica seu nome. 

a) fragilidade óssea 

b) fraqueza muscular 

c) problemas de visão 

d) alterações da tireoide 

e) sangramento gengival 

 

 

5. O DNA e o RNA são constituídos de muitas unidades, os nucleotídeos. Cada nucleotídeo é constituído 
por um grupo fosfato, por uma pentose e por uma base nitrogenada. A diferença entre DNA e RNA se 
estabelece 

a) na pentose e nas bases nitrogenadas. 

b) no fosfato e nas bases nitrogenadas. 

c) na pentose e no fosfato. 

d) na pentose, nas bases nitrogenadas e no fosfato. 

e) apenas nas bases nitrogenadas. 
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6. De outro lado, o galardão de química ficou com os inventores de ferramentas para estudar proteínas, 

os verdadeiros atores do drama molecular da vida. 

É verdade que a Fundação Nobel ainda fala no DNA como o diretor da cena a comandar a ação das 

proteínas, mas talvez não seja pretensioso supor que foi um lapso, e que o sinal emitido por essas 

premiações aponta o verdadeiro futuro das pesquisas biológicas e médicas muito além do genoma e 

de seu sequenciamento (uma simples soletração). (…) 
* LEITE, Marcelo. De volta ao sequenciamento. Folha de S. Paulo- 20 out. 2002. 

O autor refere-se às proteínas como “atores do drama molecular” e ao DNA como “diretor de cena”. 

Essa referência deve-se ao fato de: 

a) não ocorrer uma correlação funcional entre DNA e proteínas no meio celular. 

b) o DNA controlar a produção de proteínas e também atuar como catalisador de reações químicas 

celulares. 

c) o material genético ser constituído por proteínas. 

d) as proteínas não terem controle sobre o metabolismo celular. 

e) o DNA controlar a produção de proteínas e estas controlarem a atividade celular. 

 
 

7. Se o total de bases nitrogenadas de uma sequência de DNA de fita dupla é igual a 240, e nela existirem 

30% de adenina, o número de moléculas de guanina será: 

a) 48. 

b) 72. 

c) 120. 

d) 144. 

e) 168. 

 
 

8. Vitaminas do complexo B podem desempenhar a função de co-fatores enzimáticos, e sua carência 

pode provocar uma série de enfermidades. Um exemplo de doença provocada pela carência de 

vitaminas do complexo B é: 

a) Escorbuto. 

b) Raquitismo. 

c) Xeroftalmia. 

d) Esterilidade. 

e) Beribéri. 
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9. Tomando uma grande dose de vitamina A, uma pessoa pode suprir suas necessidades por vários dias; 
porém, se fizer o mesmo em relação à vitamina C, não terá o mesmo efeito, necessitando de reposições 
diárias dessa vitamina. Essa diferença na forma de administração se deve ao fato de a vitamina: 

a) A ser necessária em menor quantidade. 

b) A ser sintetizada no próprio organismo. 

c) A ser lipossolúvel e ficar armazenada no fígado. 

d) C ser mais importante para o organismo. 

e) C fornecer energia para as reações metabólicas 

 
 

10. A deficiência de vitamina K pode causar tendência hemorrágica porque: 

a) diminui a síntese hepática de protrombina. 

b) aumenta a fragilidade das hemácias. 

c) aumenta a fragilidade capilar. 

d) diminui o número de plaquetas. 

e) diminui a síntese de fibrinogênio. 
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Gabarito 

 

1. D 

Afirmativa A está errada pois os nucleotídeos do DNA são compostos por uma desoxirribose ligada a um 

fosfato e a uma base nitrogenada. Afirmativa B está errada pois depende da existência de uma fita molde. 

Afirmativa C está errada pois fosfo-diéster é uma ligação produzida entre o radical fosfato e a pentose. 

Afirmativa E está errada pois as orientações são diferentes. 

 

2. E 

As vitaminas A, D, E e K são vitaminas lipossolúveis, e são absorvidas pelo organismo quando estão 

dissolvidas em lipídios. 

 

3. C 

1 – tanto o DNA quanto o RNA possuem uma molécula de fosfato; 

2 – pentose, que no caso do DNA é a desoxirribose; 

3 – base nitrogenada, que no caso do DNA pode ser adenina, guanina, citosina ou timina. 

 

4. C 

Os carotenoides, como o betacaroteno, são pigmentos amarelo-alaranjados e são precursores da 

vitamina A. A hipovitaminose desta vitamina causa a cegueira noturna, com ressecamento da córnea, 

além de ressecamento da pele. 

 

5. A 

A desoxirribose é a pentose que entra na composição química do DNA, enquanto a ribose entra na 

constituição do RNA. Sobre as bases nitrogenadas, no DNA as bases são citosina, guanina, adenina e 

timina; já no RNA, no lugar da timina, tem-se a uracila. 

 

6. E 

A sequência de nucleotídeos do DNA será transcrito em RNA para ser traduzido em proteínas, sendo 

responsáveis pelo controle da produção destas. 

 

7. A 

Como o número de adeninas é igual ao número de timinas, há 30% de timinas também. Sendo assim, 

sobram 40% distribuídos para citosinas e guaninas, ficando 20% para cada (pois as duas precisam ter o 

mesmo número). Logo temos 20% de 240 bases = 0,2 x 240 = 48 guaninas. 

 

8. E 

A beribéri é causada pela deficiência de vitamina B1 (tiamina) no organismo, levando a problemas como 

fraqueza muscular, perda de sensibilidade, dor e paralisia. 

 

9. C 

A vitamina A é uma vitamina lipossolúvel enquanto a vitamina C é hidrossolúvel. Quando a vitamina A é 

absorvida, ela se combina com a gordura e é armazenada no fígado, já a vitamina C é transportada pela 

água, sendo rapidamente utilizada pelo corpo e pode ser excretada com facilidade pela urina. 
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10. A 

A vitamina K é necessária para a coagulação sanguínea. Ela auxilia na síntese da protrombina, uma 

proteína que converte o fibrinogênio solúvel em circulação no sangue em uma proteína chamada fibrina. 
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Sucessão ecológica 
 

 

Resumo 

 

A sucessão ecológica é a alteração das comunidades ao longo do tempo, em um mesmo espaço. 

Ela se inicia com uma comunidade pioneira (ou ecese), onde organismos como líquens e gramíneas 

se estabelecem, e há pouca matéria orgânica e alta variabilidade de condições ambientais. A produtividade 

bruta é baixa, mas a líquida é alta. As comunidades intermediárias (ou serais) já possui um número maior de 

organismos. 

Por fim, a comunidade clímax possui um número de organismos e condições climáticas estáveis, com 

alta matéria orgânica. A produtividade líquida diminui, tendendo a zero. 

Na sucessão primária, tem-se a ocupação de um ambiente novo, estéril (ex.: ilhas vulcânicas), 

enquanto na sucessão secundária, tem-se a ocupação de um ambiente que já havida sido habitado antes 

(ex.: área de pasto ou ambiente após uma queimada). 
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Exercícios 

 

1. A comunidade clímax constitui a etapa final de uma sucessão ecológica. Considera-se que a 

comunidade chegou ao clímax quando 

a) as teias alimentares, menos complexas, são substituídas por cadeias alimentares. 

b) a produção primária bruta é igual ao consumo. 

c) cessam a competição interespecífica e a competição intraespecífica. 

d) a produção primária líquida é alta. 

e) a biomassa vegetal iguala-se à biomassa dos consumidores 
  

 

2. A sucessão ecológica ocorre até que se atinja o estágio final, onde é observada uma comunidade 

relativamente estável. O produto final do processo de sucessão é chamado de: 

a) comunidade pioneira. 

b) comunidade primária. 

c) comunidade secundária. 

d) comunidade clímax. 

e) comunidade estática.  

 

 

3. Considere dois ecossistemas fluviais, ambos em estágio inicial de sucessão, sendo um deles (I) 

altamente poluído por detritos orgânicos biodegradáveis e o outro (II) totalmente livre de qualquer tipo 

de poluição. A relação P/R (P = produção primária bruta e R = respiração) da comunidade é, 

provavelmente: 

a) igual a 1 em ambos os ecossistemas; 

b) menor que 1 em ambos os ecossistemas; 

c) maior que 1 em ambos os ecossistemas; 

d) menor e maior que 1 em (I) e (II), respectivamente; 

e) maior e menor que 1 em (I) e (II), respectivamente. 
  

 

4. As queimadas, comuns na estação seca em diversas regiões brasileiras, podem provocar a destruição 

da vegetação natural. Após a ocorrência de queimadas em uma floresta, é CORRETO afirmar que: 

a) com o passar do tempo, ocorrerá sucessão primária.  

b) após o estabelecimento dos líquens, ocorrerá a instalação de novas espécies.  

c) a comunidade clímax será a primeira a se restabelecer.  

d) somente após o retorno dos animais é que as plantas voltarão a se instalar na área queimada.  

e) a colonização por espécies pioneiras facilitará o estabelecimento de outras espécies. 
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5. Vários eventos caracterizam a evolução de uma comunidade biológica durante uma sucessão 

ecologia. Assinale a alternativa que contém o conjunto correto desses eventos. 

a) Modificações no microclima de uma comunidade em sucessão causam diminuição da 

diversidade biológica a aumento da biomassa. 

b) O aumento da biodiversidade biológica de uma comunidade em sucessão leva ao aumento da 

biomassa e, à medida que as novas comunidades se sucedem, ocorrem modificações no 

microclima. 

c) O aumento da biomassa da comunidade em sucessão leva ao aumento da diversidade biológica 

e à estabilização do microclima. 

d) O aumento da diversidade biológica causa modificações no microclima de uma comunidade em 

sucessão, o que determina a diminuição da sua biomassa. 

e) A estabilização do microclima e da biomassa determina o aumento da diversidade biológica de 

uma comunidade em sucessão. 
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6. A figura mostra uma antiga área de cultivo em processo de recuperação ambiental. 

 
 

Já os gráficos representam alterações que ocorrem nessa área durante o processo de recuperação. 

 

 
Durante o processo de sucessão secundária da área, em direção ao estabelecimento de uma 

comunidade clímax florestal, os gráficos que representam o número de espécies de gramíneas, a 

biomassa, o número de espécies de arbustos e a diversidade de espécies são, respectivamente: 

a) II, III, III e II. 

b) III, I, III e II. 

c) II, I, III e II. 

d) I, III, II e I. 

e) I, III, I e III. 
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7. Analise a figura. 

 
A figura mostra o processo de ocupação do solo em uma área dos pampas gaúchos. Considerando a 

sucessão ecológica, é correto afirmar que: 

a) na fase 2 temos a sucessão secundária uma vez que, na 1, teve início a sucessão primária. 

b) ocorre maior competição na fase 3 que na 4, uma vez que capins e liquens habitam a mesma 

área. 

c) após as fases representadas, ocorrerá um estágio seguinte, com arbustos de pequeno porte e, 

depois, o clímax, com árvores. 

d) depois do estabelecimento da fase 4 surgirão os primeiros animais, dando início à sucessão 

zoológica. 

e) a comunidade atinge o clímax na fase 4, situação em que a diversidade de organismos e a 

biomassa tendem a se manter constantes. 

  

 

8. No início de um processo de sucessão em uma rocha nua, é fundamental o papel de organismos que 

produzem ácidos e que, gradualmente, abrem fendas nas superfícies das rochas. Por acúmulo de 

poeiras carregadas pelos ventos, forma-se, então, solo simples, que favorecerá a colonização por 

outros seres vivos. Os organismos que favorecem a abertura das fendas são: 

a) Algas verdes. 

b) Capins. 

c) Liquens. 

d) Musgos. 

e) Samambaias.  
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9. Sucessão ecológica é o nome dado a uma série de mudanças que ocorrem nas comunidades de um 

determinado ecossistema. Sobre a sucessão primária, marque a alternativa correta: 

a) A sucessão primária ocorre em uma área que já foi ocupada por uma comunidade anteriormente. 

b) A sucessão primária pode acontecer em áreas desmatadas, por exemplo. 

c) A sucessão primária ocorre em ambientes estéreis, onde nunca houve a ocupação por seres 

vivos. 

d) A sucessão primária é o último estágio da sucessão ecológica. 

 

 

10. Podemos caracterizar uma sucessão ecológica como uma substituição lenta e gradual da dominância 

de uma comunidade sobre outra. A sucessão ecológica permite a formação de uma comunidade 

clímax, atinge a estabilidade e dificilmente sofre alterações significativas em sua estrutura. As 

espécies que iniciam o processo de sucessão são denominadas espécies pioneiras. Ao longo da 

sucessão, ocorrem mudanças na estrutura das comunidades. A sucessão pode ser classificada como 

primária quando tem início em ambientes que nunca foram habitados anteriormente. A sucessão 

secundária é caracterizada por ter início em ambientes que já foram habitados, cujas comunidades 

sofreram grandes perturbações, o que comprometeu o equilíbrio da comunidade clímax. Podemos 

citar como exemplo de sucessão secundária o repovoamento natural de uma área agrícola que foi 

abandonada. Durante a sucessão, as comunidades que se instalam sofrem mudanças em sua 

estrutura. Na tabela a seguir estão listadas algumas dessas mudanças. Observe: 

 

Analisando a tabela e utilizando conhecimentos prévios de ecologia, pode-se concluir que há um erro 
no seguinte item desta tabela: 

a) O comportamento da diversidade está correto, pois a comunidade pioneira tem poucas espécies. 

b) O comportamento da biomassa total está correto, pois com o aumento da diversidade de espécies 
haverá aumento populacional e consequente aumento da biomassa. 

c) A relação produção/consumo está incorreta, pois ela será maior do que 1 no início da sucessão 
e não menor. 

d) O comportamento da teia alimentar está correto, pois com o aumento da diversidade de espécies 
haverá maior complexidade nas relações tróficas. 
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Gabarito 

 

1. B 
Na comunidade clímax, a produção exercida através da fotossíntese terá que ser igual ao consumo 
exercido principalmente pela respiração, ou seja, tudo que foi produzido pela comunidade foi 
consumido. 
 

2. D 
A comunidade clímax é aquela em que se atinge uma relativa estabilidade e equilíbrio e o maior nível de 
complexidade entre os seres vivos. 
 

3. D 
Na situação I, com o aumento da matéria orgânica, há o aumento dos decompositores aumentando 
assim a respiração no corpo d’água. Já em ambientes com pouca ou nenhuma poluição, o processo 
sucessional se dá com a fotossíntese em maior taxa do que a respiração. 
 

4. E 
No processo sucessional, a colonização por espécies pioneiras permitirão ter condições necessárias 
para o estabelecimento de espécies de comunidade clímax ao longo do tempo. 
 

5. B 
No processo sucessional, as condições criadas pela comunidade pioneira permite o aumento da 
biodiversidade biológica e o aumento da biomassa. Conforme o estabelecimento das novas 
comunidades, o microclima mudará. 
 

6. E 
Os gráficos I e III mostram como a comunidade poderá crescer ao longo do tempo em um processo em 
que já havia uma comunidade anterior, sofrendo um processo sucessional secundário. 
 

7. E 
Neste caso a comunidade clímax é onde permitirá o maior número de espécies para o ambiente, 
situação descrita na fase 4. 
 

8. C 
Os líquens como constituintes da comunidade pioneira, colonizará a rocha e permitirá que outras 
espécies tenham a oportunidade de colonizar a região, criando um pequeno solo que já permitirão o 
estabelecimento de outros seres. 
 

9. C 
A sucessão primária ocorre em ambientes que não foram ocupados por uma comunidade 
anteriormente. Neste caso, os primeiros seres a estarem iniciando o processo sucessional seriam os 
líquens e musgos. 
  

10. C 
A relação produção/consumo sempre será maior do que 1 no início da sucessão, devido a maior taxa 
de fotossíntese, o que permite o acúmulo de matéria orgânica e o crescimento da população. 
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Filósofos da tradição 

 

Resumo 

 

Sócrates 

  

O filósofo ateniense Sócrates (469 – 399 a.C) foi um pensador do período clássico da filosofia grega 

antiga e é considerado o pai da filosofia.  Sócrates acreditava na superioridade da língua oral sobre a língua 

escrita, ou seja, considerava que o conhecimento deveria ser construído sempre através do 

diálogo.  Diferentemente dos sofistas, Sócrates acreditava que era possível encontrar o conhecimento 

verdadeiro, através da diferenciação entre a mera opinião (doxa) e a verdade (episteme). 

 A genialidade do seu pensamento pode ser compreendida, em linhas gerais, se atentarmos para o 

método socrático, que é composto de dois momentos principais: A ironia e a mauêutica. A ironia pode ser 

entendida como o momento destrutivo do diálogo, onde Sócrates procurava mostrar ao seu interlocutor que 

aquilo que ele considerava ser uma verdade tratava-se apenas de uma opinião.  Já no segundo momento do 

diálogo – a mauêutica – Sócrates fazia o que chamava de parto das ideias, ou seja, levava o seu interlocutor a 

buscar a verdade por si mesmo através do diálogo.  

  

Platão 

  

Uma das teorias mais fundamentais para a compreensão do pensamento de Platão (428- 347 a. C) é, 

sem dúvida, a sua famosa teoria das ideias. Ela afirma que existem dois mundos, a saber: o mundo sensível e 

o mundo inteligível. O mundo sensível é exatamente este mundo que nós habitamos, ou seja, o mundo terreno 

da matéria, onde estão presentes todos os objetos materiais.  Todas as coisas do mundo sensível, então, estão 

sujeitas à geração e à corrupção, podendo deixar de ser o que são e se transformar em outra coisa, esse é o 

mundo da variação, da mudança, da transformação.  No entanto, por que Platão nomeia este mundo de 

habitamos de mundo sensível? Exatamente porque nós apreendemos esse mundo através de nossos sentidos, 

ou seja, nós percebemos as coisas desse mundo por intermédio dos cinco sentidos (visão, tato, olfato, paladar, 

audição). Mas e o que é, então, o mundo inteligível para Platão? 

O mundo inteligível ou mundo das ideias ou mundo das Formas é um mundo superior, apenas acessível 

ao nosso Intelecto e não aos nossos sentidos, que nada mais é do que o mundo do conhecimento ou da 

sabedoria.  É contemplando as ideias do mundo inteligível através de nossa alma que podemos conhecer as 

coisas. Assim, o mundo inteligível é composto de ideias perfeitas, eternas e imutáveis, que podemos acessar 

através da nossa razão. Um exemplo: a Forma ou ideia de cadeira existe no mundo das ideias como um conceito 

que temos acesso através de nosso Intelecto.  É por isso que quando observamos uma cadeira particular 
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(material) no mundo sensível, nós a identificamos como cadeira, dado que acessamos a ideia ou conceito de 

cadeira que existe no mundo inteligível. 

Todas as coisas (materiais) que existem aqui no mundo sensível correspondem a uma ideia ou Forma lá 

no mundo das ideias.  No mundo inteligível estão as essências ou a origem de todas as coisas que observamos 

no mundo sensível.  Assim, a origem das cadeiras que existem no mundo sensível é a ideia de cadeira.  O que 

existe realmente é a ideia, enquanto que a coisa material só existe enquanto participa de ideia dessa coisa.  

Essa é a teoria da participação em Platão: Uma coisa só existe na medida em que participa da ideia dessa 

mesma coisa.  Portanto, segundo Platão, a ideia é anterior às próprias coisas.  Seguindo o nosso exemplo, a 

ideia de cadeira é anterior à existência das cadeiras particulares.  

Uma teoria que deriva da teoria das ideias é a teoria platônica da reminiscência.  Segundo Platão, o ser 

humano é formado de uma parte mortal, a saber, o corpo; e uma parte imortal, a saber: a alma; antes de 

habitarmos este mundo, nossa alma habitava o mundo das ideias.  Lá ela possuía todo o conhecimento 

possível, não era ignorante a respeito de nada.  No entanto, quando nossa alma se junta ao corpo, ela acaba se 

esquecendo de tudo aquilo que ela sabia lá no mundo das ideias.  Assim, o conhecimento para Platão é 

reminiscência (ou seja, lembrança) daquilo que nossa alma já viu quando habitava o mundo inteligível.  

Conhecer é, portanto, nada mais do que lembrar, trazer de volta à memória aquilo que já vimos em outro mundo. 

 

Aristóteles 

 

Além de sua crítica à Teoria das Ideias, Aristóteles também destacou-se por suas contribuições à ética, 

tendo sido o criador daquela perspectiva conhecida como eudaimonismo (de “eudaimonia”, “felicidade” em 

grego) ou teleologismo (de “télos”, “finalidade” em grego) 

 Para Aristóteles, a ética é a ciência responsável por determinar o que é uma boa conduta humana. Em 

outras palavras, seu tema é a boa vida, o bem do homem. No entanto, o que é o bem? Para Aristóteles, de modo 

geral, o bem é a finalidade algo, o seu propósito, o seu objetivo natural, o seu “télos”. Assim, bom é tudo aquilo 

que cumpre a sua finalidade, a sua função. Um bom lápis, por exemplo, é aquele que escreve bem, pois esta é 

a finalidade dos lápis. Por outro lado, uma festa muito bonita, mas que não diverte ninguém, é uma festa ruim, 

pois o entretenimento é a finalidade das festas. 

 Ora, se o bem de alguma coisa é sua finalidade, devemos nos perguntar qual é a finalidade da vida 

humana, para o que é que o homem foi feito. Segundo o filósofo grego, não há dúvida possível aqui. O homem 

foi feito para ser feliz. A finalidade do homem é a felicidade. Felicidade aqui, porém, não se confunde com prazer 

ou alegria passageira. Não. Felicidade consiste em uma vida com sentido. Consiste na satisfação plena da 

vontade humana, na realização de nossa própria natureza, de nosso próprio ser – ainda que passando por 

problemas e adversidades. Como, porém, determinar o que é uma vida feliz?  

 Para Aristóteles, o que indica a finalidade de algo é a sua própria essência, a sua própria natureza. Assim, 

sabemos que o “télos” do olho é ver, pois a própria natureza dos globos oculares nos indica. Por sua vez, o que 

a natureza do homem nos revela? Que característica especial o homem possui que o diferencia de todos os 
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demais? Que característica constituirá sua felicidade? Segundo o filósofo grego, o homem é acima de tudo um 

animal racional. A razão, a capacidade de pensar, é a nossa natureza, é o que nos distingue. Portanto, uma boa 

vida humana, uma vida feliz é uma vida racional, uma vida regulada pela razão. 

 Na prática, segundo Aristóteles, uma vida racional é essencialmente uma vida equilibrada. Um homem 

racional não se dá aos extremos, mas, pelo contrário, sempre age na justa medida, na mediania. Isso é bem 

claro quando se faz uma análise das virtudes. De fato, um homem bom não se faz por atos isolados, mas sim 

por hábitos bons (virtudes), por práticas constantes do bem. E se fazemos uma análise das virtudes, é muito 

claro que elas sempre estão na justa medida. “A virtude está no meio”, diziam os antigos. A virtude da coragem, 

por exemplo, que é a capacidade de enfrentar o perigo, está entre o vício que peca por falta dela (covardia) e 

aquele que peca por excesso dela (temeridade). A sinceridade, virtude daquele que estima e dissemina a 

verdade, está entre o vício que é sua falta (a falsidade) e aquele que é se excesso (a indiscrição). 

 

*** 

 

Para concluir, é importante tomar nota das ideias políticas de Aristóteles. Segundo o discípulo de Platão, 

o homem é animal naturalmente social e político, isto é, a vida política não é algo secundário na existência 

humana ou uma simples construção artificial do ser humano. Não. A vida política é parte de nossa própria 

natureza, é algo essencial a nós. 

Sendo a arte responsável pela administração da vida social, a política deve sempre ter como finalidade, 

de acordo com Aristóteles, o bem comum. Quando o governante promove o bem comum, seu governo, 

independentemente da forma específica de que se revista, é justo e bom. Se, ao contrário, o governante busca 

seu próprio bem ou de outros particulares, seu governo é mau e injusto. 

Há, de acordo com Aristóteles, seis formas de governo, três justas e três injustas. Quando um só governa 

e seu governo promove o bem comum, há monarquia. Quando um só governa e seu governo não promove o 

bem comum, há tirania. Quando um pequeno grupo governa e seu governo promove o bem comum, há 

aristocracia. Quando um pequeno grupo governa e seu governo não promove o bem comum, há oligarquia. 

Quando todos os cidadãos governam e seu governo promove o bem comum, há democracia (ou república, a 

depender da tradução). Quando todos os cidadãos governam e seu governo não promove o bem comum, há 

demagogia (ou democracia, a depender da tradução) 
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Exercícios 

 

1. No centro da imagem, o filósofo Platão é retratado apontando para o alto. Esse gesto significa que o 

conhecimento se encontra em uma instância na qual o homem descobre a 

 

 

a) suspensão do juízo como reveladora da verdade.    

b) realidade inteligível por meio do método dialético.    

c) salvação da condição mortal pelo poder de Deus.    

d) essência das coisas sensíveis no intelecto divino. 

e) ordem intrínseca ao mundo por meio da sensibilidade. 

 

 

2. Para Platão, o que havia de verdadeiro em Parmênides era que o objeto de conhecimento é um objeto de 

razão e não de sensação, e era preciso estabelecer uma relação entre objeto racional e objeto sensível 

ou material que privilegiasse o primeiro em detrimento do segundo. Lenta, mas irresistivelmente, a 

Doutrina das Ideias formava-se em sua mente. 
ZINGANO, M. Platão e Aristóteles: o fascínio da filosofia. São Paulo: Odysseus, 2012 (adaptado). 

O texto faz referência à relação entre razão e sensação, um aspecto essencial da Doutrina das Ideias de 

Platão (427 a.C.-346 a.C.). De acordo com o texto, como Platão se situa diante dessa relação? 

a) Estabelecendo um abismo intransponível entre as duas. 

b) Privilegiando os sentidos e subordinando o conhecimento a eles. 

c) Atendo-se à posição de Parmênides de que razão e sensação são inseparáveis. 

d) Afirmando que a razão é capaz de gerar conhecimento, mas a sensação não. 

e) Rejeitando a posição de Parmênides de que a sensação é superior à razão. 
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3. A sabedoria de Sócrates, filósofo ateniense que viveu no século V a.C., encontra o seu ponto de partida 

na afirmação “sei que nada sei”, registrada na obra Apologia de Sócrates. A frase foi uma resposta aos 

que afirmavam que ele era o mais sábio dos homens. Após interrogar artesãos, políticos e poetas, 

Sócrates chegou à conclusão de que ele se diferenciava dos demais por reconhecer a sua própria 

ignorância. 

O “sei que nada sei” é um ponto de partida para a filosofia, pois 

a) aquele que se reconhece como ignorante torna-se mais sábio por querer adquirir conhecimentos. 

b) é um exercício de humildade diante da cultura dos sábios do passado, uma vez que a função da 

filosofia era reproduzir os ensinamentos dos filósofos gregos. 

c) a dúvida é uma condição para o aprendizado e a filosofia é o saber que estabelece verdades 

dogmáticas a partir de métodos rigorosos. 

d) é uma forma de declarar ignorância e permanecer distante dos problemas concretos, preocupando-

se apenas com causas abstratas. 

 

 

4. Para Platão, no livro IV da República, a Justiça, na cidade ideal, “Baseia-se no princípio em virtude do qual 

cada membro do organismo social deve cumprir, com a maior perfeição possível, a sua função própria. 

Tanto os guardiões’ como os ‘governantes’ e os industriais’ têm a sua missão estritamente delimitada, e 

se cada um destes três grupos se esforçar por fazer da melhor maneira possível o que lhes compete, o 

Estado resultante da cooperação destes elementos será o melhor Estado concebível.”  
JAEGER, W. Paideia: a formação do homem grego. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1999. p. 556. 

Com base no texto e nos conhecimentos sobre o pensamento de Platão, assinale a alternativa correta.  

a) A cidade, de origem divina, encontra sua perfeição quando reina o amor verdadeiro entre os homens, 

base da concórdia total das classes sociais.    

b) A justiça, na cidade ideal, consiste na submissão de todas as classes ao governante que, pela tirania, 

promove a paz e o bem comum.    

c) A cidade se torna justa quando os indivíduos de classes inferiores, no cumprimento de suas funções, 

ascendem socialmente.    

d) A justiça, na cidade ideal, manifesta-se na igualdade de todos perante a lei e na cooperação de cada 

um no exercício de sua função.    

e) Na cidade ideal, a justiça se constitui na posse do que pertence a cada um e na execução do que lhe 

compete.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

6 

Filosofia/Sociologia 
 

5. No pensamento ético-político de Platão, a organização no Estado Ideal reflete a justiça concebida como 

a disposição das faculdades da alma que faz com que cada uma delas cumpra a função que lhe é própria. 

No Livro V de A República, Platão apresentou o Estado Ideal como governo dos melhores selecionados. 

Para garantir que a raça dos guardiões se mantivesse pura, o filósofo escreveu: 

 

“É preciso que os homens superiores se encontrem com as mulheres superiores o maior número de 

vezes possível, e inversamente, os inferiores com as inferiores, e que se crie a descendência daqueles, e 

a destes não, se queremos que o rebanho se eleve às alturas”. 

Adaptado de: PLATÃO. A República. 7. ed. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 1993, p.227-228. 

Com base no texto e nos conhecimentos sobre o pensamento ético-político de Platão é correto afirmar:  

a) No Estado Ideal, a escolha dos mais aptos para governar a sociedade expressa uma exigência que 

está de acordo com a natureza.    

b) O Estado Ideal prospera melhor com uma massa humana difusamente misturada, em que os 

homens e mulheres livremente se escolhem.    

c) O reconhecimento da honra como fundamento da organização do Estado Ideal torna legítima a 

supremacia dos melhores sobre as classes inferiores.    

d) A condição necessária para que se realize o Estado Ideal é que as ocupações próprias de homens e 

mulheres sejam atribuídas por suas qualidades distintas.    

e) O Estado Ideal apresenta-se como a tentativa de organizar a sociedade dos melhores fundada na 

riqueza como valor supremo. 

 

 

6. “O Cauim é uma bebida produzida a partir da mastigação da mandioca ou do milho por mulheres cuja 
saliva contribui para o seu fabrico. A preparação dessa bebida consiste em três estágios básicos: 
fermentação, amadurecimento e azedamento. Assim, em todos os rituais de passagem, em 
determinadas tribos indígenas, a presença do Cauim é imprescindível.” 

Adaptado: SZTUTMAN, R. Cauinagem, uma comunicação embriagada - apontamentos sobre uma festa tipicamente ameríndia. 
Disponível em: . Acesso em: 17 jul. 2008. 

 

Nos rituais indígenas, a ingestão do cauim evoca a busca de um estado de prazer e de felicidade. Na 

tradição filosófica, a idéia de felicidade foi abordada por Aristóteles, na obra “Ética a Nicômacos”. 

 

Considerando o pensamento ético de Aristóteles, assinale a alternativa correta. 

a) O interesse pessoal constitui o bem supremo a que visam todas as ações humanas, acima das 

escolhas racionais. 

b) A felicidade é o bem supremo a que aspira todo indivíduo pela experiência sensível do prazer que se 

busca por ele mesmo. 

c) Todos os seres humanos aspiram ao bem e à felicidade, que só podem ser alcançados pela conduta 

virtuosa, aliada à vontade e à escolha racional. 

d) Fim último da existência humana, a felicidade refere-se à vida solitária do indivíduo, desvinculada da 

convivência social na polis. 

e) A felicidade do indivíduo não pode ser alcançada pelo discernimento racional, mas tão-somente pelo 

exercício da sensibilidade.  
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7. “Se, pois, para as coisas que fazemos existe um fim que desejamos por ele mesmo e tudo o mais é 
desejado no interesse desse fim; evidentemente tal fim será o bem, ou antes, o sumo bem. Mas não terá 
o conhecimento, porventura, grande influência sobre essa vida? Se assim é, esforcemo-nos por 
determinar, ainda que em linhas gerais apenas, o que seja ele e de qual das ciências ou faculdades 
constitui o objeto. Ninguém duvidará de que o seu estudo pertença à arte mais prestigiosa e que mais 
verdadeiramente se pode chamar a arte mestra. Ora, a política mostra ser dessa natureza, pois é ela que 
determina quais as ciências que devem ser estudadas num Estado, quais são as que cada cidadão deve 
aprender, e até que ponto; e vemos que até as faculdades tidas em maior apreço, como a estratégia, a 
economia e a retórica, estão sujeitas a ela. Ora, como a política utiliza as demais ciências e, por outro 
lado, legisla sobre o que devemos e o que não devemos fazer, a finalidade dessa ciência deve abranger 
as das outras, de modo que essa finalidade será o bem humano.”  

ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. In: Pensadores. São Pauto: Nova Cultural, 1991 (adaptado). 

Para Aristóteles, a relação entre o sumo bem e a organização da pólis pressupõe que 

a) o bem dos indivíduos consiste em cada um perseguir seus interesses. 

b) o sumo bem é dado pela fé de que os deuses são os portadores da verdade. 

c) a política é a ciência que precede todas as demais na organização da cidade. 

d) a educação visa formar a consciência de cada pessoa para agir corretamente. 

e) a democracia protege as atividades políticas necessárias para o bem comum. 
 

8. Para Aristóteles “o homem é por natureza um animal político”, isto é, um ser vivo (zoon) que, por sua 

natureza (physei), é feito para a vida da cidade (bios politikós, a comunidade política). Essa definição 

revela a intenção teleológica do filósofo na caracterização do sentido último da vida do homem: o viver 

na polis, onde o homem se realiza como cidadão (politai) manifestando, no termo de um processo de 

constituição de sua essência, a sua natureza. 

Sobre a natureza política do ser humano, de acordo com o pensamento de Aristóteles, não é correto 

afirmar que:  

a) O “zoon politikon” não deve ser compreendido como “animal socialis” da tradução latina. Este desvio 

semântico resultou num sentido alargado do termo grego que acabou se identificando com o social. 

Para Aristóteles, o social significava mais o instinto gregário, algo que os homens compartilham 

com algumas espécies de animais.    

b) O simples viver junto, em sociedade, não caracteriza a destinação última do homem: a “politicidade”. 

A verdadeira vida humana deve almejar a organização política, que é uma forma superior. A partir 

da compreensão da natureza do homem determinados aspectos da vida social adquirem um 

estatuto eminentemente político, tais como: a noção de governo, de dominação, de liberdade, de 

igualdade, do que é comum, do que é próprio, entre outras.    

c) Aristóteles acreditava que a sociedade nascia de um consenso, e que, portanto, não era natural, a 

despeito da natureza política do homem. Isso implica em que, o homem poderia viver fora da 

comunidade política.    

d) Entre os filósofos contemporâneos, Marx é um daqueles que faz referência explicita ao pensamento 

aristotélico e a sua definição de homem como animal político, especialmente em Os fundamentos 

da crítica da economia política escrito em 1857/1858.    

e) Reconhecer a natureza política do homem é, para Aristóteles, uma forma de publicizar a ética de 

forma a considerá-la como uma instância de governo das relações sociais que tem sempre em vista 

o Bem coletivo.    
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9. “A palavra que empregamos como ´Estado’ não significa outra coisa que ´cidade’. Apesar de Aristóteles 

ter vivido até ao fim da idade de ouro da vida da cidade grega e ter estado em íntimo contato com Filipe 

e Alexandre, foi na cidade e não no império que ele viu, não apenas a forma mais elevada de vida política 

conveniente à sua época, mas também a forma mais elevada que era capaz de conceber. Todo agregado 

mais vasto constituía para si uma mera tribo ou um emaranhado de pessoas sem homogeneidade. 

Nenhum império impondo a sua civilização aos povos mais atrasados, nem uma nação constituída em 

Estado, estavam ao alcance da sua visão.” 
ROSS, D. Aristóteles. Lisboa: Dom Quixote. 1987. p. 243. 

 

Com base no texto e nos conhecimentos sobre o pensamento político de Aristóteles, considere as 

afirmativas a seguir. 

I. A forma de vida mais adequada para o cidadão é aquela na qual todos os habitantes da cidade, 

indistintamente, participam da vida política, governando e sendo governados. 

II. O Estado nasce com o objetivo de proporcionar a vida boa, compreendida como estando vinculada 

às questões morais e intelectuais. 

III. Assim como outros autores da tradição, também Aristóteles pensa a origem do Estado como um 

ato de mera convenção sem vínculos com a natureza humana. 

IV. Na teorização que Aristóteles faz sobre o Estado, está presente a família, como, por exemplo, na 

tese de que o “Estado deriva da família”. 

 

Assinale a alternativa correta. 

a) Somente as afirmativas I e III são corretas. 

b) Somente as afirmativas I e IV são corretas. 

c) Somente as afirmativas II e IV são corretas 

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

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

 

 

10. Durante a maior parte da história da humanidade, o bem-estar e o interesse dos governantes têm 
predominado sobre o bem-estar e o interesse dos governados. Os gregos foram os primeiros a 
experimentar a democracia, isto é, regime político em que os cidadãos são livres e o governo é exercido 
pela coletividade para atender ao bem-estar e ao interesse de todos, e não só de alguns. 

 

Aristóteles refletiu sobre essa experiência e concluiu que a finalidade da atividade política é 

a) evitar a injustiça e permitir aos cidadãos serem virtuosos e felizes. 

b) impor a todos um pensamento único para evitar a divisão da sociedade. 

c) preparar os cidadãos como bons combatentes para conquistarem outros povos. 

d) habituar os seres humanos a obedecer. 

e) agradar aos deuses. 
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Gabarito 

 

1. B 

Para Platão existem dois mundos – o inteligível e o sensível. No mundo inteligível ou das ideias, as coisas 

são perfeitas, verdadeiras, eternas. Já no sensível – o mundo material, onde o homem habita- convivemos 

com as cópias. Desta forma, para Platão o conhecimento verdadeiro se encontra no mundo inteligível – em 

cima. Por isso, Platão aponta para o alto. 

 

2. D 

De acordo com Platão, a realidade e o conhecimento são formulados em mundos distintos: o inteligível e o 

sensível. As ideias nascem em um mundo inteligível, real e imutável dominadas pela razão e pelos conceitos 

sendo, portanto, perfeitos. Já o mundo das sensações seria uma mera cópia do mundo inteligível o que as 

tornariam imperfeitas. Dessa maneira, para Platão as sensações podem nos confundir e induzir ao erro, 

sendo somente a razão a responsável pela formação do conhecimento. 

 

3. A 

a) Correta.  

b) Incorreta. Reconhecer sua própria ignorância não era um exercício de humildade apenas na cultura dos 

sábios do passado. Além disso, a função da filosofia não era reproduzir os ensinamentos dos filósofos 

gregos; Sócrates era grego, viveu no período hoje denominado Antiguidade Clássica, e ele e seus 

contemporâneos produziam hipóteses e pensamentos sobre os mais variados assuntos concernentes 

à sua sociedade e cultura.  

c) Incorreta. A filosofia não estabelece verdades dogmáticas a partir de métodos rigorosos. 

Diferentemente das ciências naturais e exatas, ela permite abordagens mais plurais dos mais variados 

temas, estabelecendo múltiplas interpretações sobre seus objetos.  

d) Incorreta. A filosofia não se preocupa apenas com questões abstratas, mas também com questões 

práticas. A cidadania, os direitos dos cidadãos e a organização da sociedade eram temas de interesse 

e cuja materialidade podia ser sentida no cotidiano da população grega. 

 

4. E 

Usualmente, nós entendemos a justiça como um forma de igualdade, de tratamento igual para todos. 

Segundo Platão, isto está errado. Para o filósofo, a justiça não consiste em todos terem os mesmos direitos 

e deveres, mas sim em que cada um cumpra aquilo que lhe é devido, uma tarefa específica, segundo as 

suas aptidões, para o bem de toda a comunidade. 

 

5. A 

Platão foi defensor de um regime de governo aristocrático, onde o poder não deve caber a todos, mas a 

uma elite, os filósofos, que não se distinguem nem por honra nem por riqueza, mas por conhecimento, e 

que podem tanto ser homens quanto mulheres. 

 

6. C 

Segundo Aristóteles, todo homem foi feito para a felicidade, para ser feliz. Tal felicidade, entretanto, não se 

confunde com o prazer, que é um bem passageiro, mas é antes um estado de espírito, uma certa disposição 

de ânimo que se caracteriza por uma satisfação duradoura, através do reto uso da razão. Como, por sua 

vez, o homem é um ser social, está felicidade não se dá solitariamente, mas só pode ser alcançada no 

interior da vida em comunidade. 



 
 

 

 

10 

Filosofia/Sociologia 
 

7. C 

Para Aristóteles, o homem é animal político, naturalmente social. Isto significa que, na visão aristotélica, os 

indivíduos devem sempre viver em função de suas respectivas comunidades, subordinando seus interesses 

particulares ao bem comum. Igualmente, as diversas ciências particulares devem subordinar-se à ciência 

política. 

 

8. C 

Na perspectiva aristotélica, o homem é naturalmente um ser social e naturalmente um ser político. Estas 

duas realidades são indissociáveis, isto é, não basta reconhecer que o homem tem um instinto gregário, 

uma inclinação à convivência (isto outros animais também possuem). É preciso notar que o homem tem 

uma tendência a viver em comunidades politicamente organizadas. 

 

9. C 

Para Aristóteles, o “Estado” ou comunidade política é de origem natural, desenvolve-se temporalmente a 

partir das famílias e tem como papel promover o aperfeiçoamento de seus membros, tanto do ponto de 

vista moral como intelectual. Quanto à organização propriamente dita do Estado, aí Aristóteles reconhece 

a existência de várias possibilidades, tanto aquela que permitem ampla participação popular, a democracia, 

quanto outras mais restritas. 

 

10. A 

Na filosofia política aristotélica, o papel da comunidade política é promover o bem comum. Na prática, isto 

significa induzir, na medida de suas forças, o aperfeiçoamento de todos os seus membros, tanto do ponto 

de vista moral como intelectual. 
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Força de atrito 

 

Resumo 

 

A força de atrito é paralela ao plano – com sentido contrário ao deslizamento ou à tendência de deslizamento 
entre as partes.  

  

A expressão geral da força de atrito é  

 

|�⃗�𝑎𝑡| = 𝜇|�⃗⃗⃗�| 𝑜𝑢 𝐹𝑎𝑡 = 𝜇𝑁 

  

onde μ é coeficiente de atrito (depende do material dos corpos em contato e do polimento das superfícies) 

e N é a reação normal. 

 

Obs. 1: Na equação entram os módulos das forças, ou seja, seus valores absolutos, porque a força de atrito 

e a normal não são vetores paralelos.  

 

Obs.2: Uma superfície pode ter atrito, mas pode não ter força de atrito atuando. A força de atrito é contrária 

ao deslizamento entre as partes ou à tendência do deslizamento entre as partes. Assim se não há tendência 

de deslizamento, não há força de atrito atuando. Por exemplo: não há força de atrito atuando em um livro 

repousando sobre uma mesa horizontal.  

 

Obs.3: A força de atrito não é necessariamente contrária ao movimento. Assim, quando você faz uma força 

no chão para andar, essa força é para trás. Mas o chão não vai para trás. Seu pé agarra no chão e o atrito é 

para frente. É o atrito que provoca o movimento.  

  

Assim, em uma bicicleta, por exemplo, costuma-se representar o atrito como na figura abaixo.  
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A força de atrito na roda dianteira é para trás, pois a roda apenas rola pelo chão. Agora a roda traseira faz 

força no chão, empurra o chão para trás. O chão reage fazendo uma força para frente que é a força de atrito.  

 

Obs.4: Para uma situação como um livro em repouso sobre uma mesa horizontal, a força normal é a força 

do plano.  

  

Em uma situação como a de um livro em repouso em um plano inclinado, onde há normal e força de atrito, a 

força do plano é a soma vetorial dessas componentes.  

  

Obs. 5: O μ é adimensional (não tem unidades por ser o quociente entre duas forças) e recebe o nome de 

coeficiente de atrito estático (μe) na iminência do deslizamento, e o de coeficiente de atrito dinâmico (μd) 

quando já foi iniciado o movimento. A experiência mostra que, para um mesmo par de superfícies, μe > μd.  

Nos exercícios, se não for especificado μe ou μd, utiliza-se simplesmente o coeficiente de atrito μ e admite-

se μe = μd.  
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Exercícios 

 

1. Um corpo de peso igual a 200 N está em repouso sobre uma superfície horizontal em que os 

coeficientes de atrito estático e dinâmico valem, respectivamente, 0,4 e 0,3.  

Calcule a intensidade da força paralela ao plano capaz de fazer o corpo:  

a) entrar em movimento;  

b) mover-se em movimento retilíneo uniforme.  
 
 

2. Os freios ABS são uma importante medida de segurança no trânsito, os quais funcionam para impedir 

o travamento das rodas do carro quando o sistema de freios é acionado, liberando as rodas quando 

estão no limiar do deslizamento. Quando as rodas travam, a força de frenagem é governada pelo atrito 

cinético.   

As representações esquemáticas da força de atrito fat entre os pneus e a pista, em função da pressão 

p aplicada no pedal de freio, para carros sem ABS e com ABS, respectivamente, são:  

 

a)  c)  

b)  
d)  

e)  
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3. Um automóvel percorre uma pista circular horizontal e plana em um autódromo. Em um dado instante, 

as rodas travam (param de girar) completamente, e o carro passa a deslizar sob a ação da gravidade, 

da normal e da força de atrito dinâmica. Suponha que o raio da pista seja suficientemente grande para 

que o carro possa ser tratado como uma massa puntiforme. 

Pode-se afirmar corretamente que, imediatamente após o travamento das rodas, o vetor força de atrito 

sobre o carro tem: 

a) a mesma direção e o mesmo sentido que o vetor velocidade do carro. 

b) direção perpendicular à trajetória circular do autódromo e aponta para o centro. 

c) direção perpendicular à trajetória circular do autódromo e normal à superfície da pista. 

d) a mesma direção e sentido contrário ao vetor velocidade do carro. 
 
 

4. Na série Batman & Robin, produzida entre os anos 1966 e 1968, além da música de abertura que 

marcou época, havia uma cena muito comum: Batman e Robin escalando uma parede com uma corda. 

Para conseguirem andar subindo na vertical, eles não usavam apenas os braços puxando a corda, 

mas caminhavam pela parede contando também com o atrito estático. Suponha que o Batman, 

escalando uma parede nessas condições, em linha reta e com velocidade constante, tenha 90 kg, mas 

o módulo da tração na corda que ele está segurando seja de 750 N e esteja direcionada (para fins de 

simplificação) totalmente vertical. 

 
Qual o módulo da força de atrito estática entre seus pés e a parede? Considere a aceleração da 

gravidade como 10 m/s². 

a) 15 N. 

b) 90 N. 

c) 150 N. 

d) 550 N. 

e) 900 N. 

 
 

5. Uma pessoa necessita da força de atrito em seus pés para se deslocar sobre uma superfície. Logo, 

uma pessoa que sobe uma rampa em linha reta será auxiliada pela força de atrito exercida pelo chão 

em seus pés. Em relação ao movimento dessa pessoa, quais são a direção e o sentido da força de 

atrito mencionada no texto?   

a) Perpendicular ao plano e no mesmo sentido do movimento.   

b) Paralelo ao plano e no sentido contrário ao movimento.   

c) Paralelo ao plano e no mesmo sentido do movimento.   

d) Horizontal e no mesmo sentido do movimento.   

e) Vertical e sentido para cima.   
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6. Um bloco de borracha de massa 5,0 kg está em repouso sobre uma superfície plana e horizontal. O 

gráfico representa como varia a força de atrito sobre o bloco quando sobre ele atua uma força F de 

intensidade variável paralela à superfície.  

  
O coeficiente de atrito estático entre a borracha e a superfície, e a aceleração adquirida pelo bloco 

quando a intensidade da força F atinge 30 N são, respectivamente, iguais a  

a) 0,3; 4,0 m/s²  

b) 0,2; 6,0 m/s²  

c) 0,3; 6,0 m/s²  

d) 0,5; 4,0 m/s²  

e) 0,2; 3,0 m/s²  

 
 

7. Dois blocos, A e B, com A colocado sobre B, estão em movimento sob ação de uma força horizontal 

de 4,5 N aplicada sobre A, como ilustrado na figura.  

  
Considere que não há atrito entre o bloco B e o solo e que as massas são respectivamente mA = 1,8 kg 

e mB = 1,2 kg. Tomando g = 10 m/s2, calcule:   

a) a aceleração dos blocos, se eles se locomovem juntos;   

b) o valor mínimo do coeficiente de atrito estático para que o bloco A não deslize sobre B.  
  
 

8. O freio ABS é um sistema que evita que as rodas de um automóvel sejam bloqueadas durante uma 

frenagem forte e entrem em derrapagem. Testes demonstram que, a partir de uma dada velocidade, a 

distância de frenagem será menor se for evitado o bloqueio das rodas. 

O ganho na eficiência da frenagem na ausência de bloqueio das rodas resulta do fato de 

a) o coeficiente de atrito estático tornar-se igual ao dinâmico momentos antes da derrapagem. 

b) o coeficiente de atrito estático ser maior que o dinâmico, independentemente da superfície de 
contato entre os pneus e o pavimento. 

c) o coeficiente de atrito estático ser menor que o dinâmico, independentemente da superfície de 
contato entre os pneus e o pavimento. 

d) a superfície de contato entre os pneus e o pavimento ser maior com as rodas desbloqueadas, 
independentemente do coeficiente de atrito. 

e) a superfície de contato entre os pneus e o pavimento ser maior com as rodas desbloqueadas e o 
coeficiente de atrito estático ser maior que o dinâmico. 
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9. As misteriosas pedras que migram  

Na remota Racetrack Playa, no Vale da Morte, Califórnia, as pedras às vezes deixa rastros no chão do 
deserto, como se estivessem migrando (ver figura abaixo).   

  
Há muitos anos que os cientistas tentam explicar como as pedras se movem. Uma possível explicação 

é que, durante uma tempestade ocasional, os fortes ventos arrastam as pedras no solo amolecido pela 

chuva. Quando o solo seca, os rastros deixados pelas pedras são endurecidos pelo calor. Segundo 

medições realizadas no local, o coeficiente de atrito cinético entre as pedras e o solo úmido do deserto 

é aproximadamente 0,80. Qual é a força horizontal necessária para manter em movimento retilíneo e 

uniforme uma pedra de 20 kg (uma massa típica) depois que uma rajada de vento a coloca em 

movimento.                                 

Use que g = 10 m/s².  
 
 

10.  Sobre uma caixa de massa 120 kg,  atua uma força horizontal constante F  de intensidade 600 N.  A 

caixa encontra-se sobre uma superfície horizontal em um local no qual a aceleração gravitacional é 

210 m s .  Para que a aceleração da caixa seja constante, com módulo igual a 22 m s .  e tenha a 

mesma orientação da força F,  o coeficiente de atrito cinético entre a superfície e a caixa deve ser de  

 

a) 0,1    

b) 0,2     

c) 0,3     

d) 0,4     

e) 0,5     
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Gabarito 

 

1.  

a) F > Fat → F > 200.0,4 > 80 N. 

b) F = Fat → F = 200.0,3 = 60 N. 

 

2. A 

Quando o carro não é provido de freios ABS, até um determinado valor de pressão no pedal, a força de 

atrito é crescente, até atingir o valor máximo (Fat máx.); a partir desse valor de pressão, as rodas travam, 

e a força de atrito passo a ser cinética (Fat cinética), constante. Como o coeficiente de atrito cinético é 

menor que o estático, a força de atrito cinética é menor que a força de atrito estático máxima. 

Para o carro com freios ABS, no limite de travar, quando a força de atrito atinge o valor máximo (Fat máx.), 

as rodas são liberadas, diminuindo ligeiramente o valor da força de atrito, que novamente aumenta até 

o limite de travar e, assim, sucessivamente, mesmo que aumente a pressão nos pedais. 

 

3. D 

Como as rodas foram travadas, a força de atrito tem direção tangente à trajetória, no sentido de impedir 

o escorregamento, portanto, oposto à velocidade. 

 

4. C 

 

𝑻 − 𝑷 − 𝑭𝒂𝒕 = 𝒎𝒂 

𝑻 − 𝑷 − 𝑭𝒂𝒕 = 𝟎 

𝑭𝒂𝒕 = 𝑻 − 𝒎𝒈 

𝑭𝒂𝒕 = 𝟕𝟓𝟎 − 𝟗𝟎. 𝟏𝟎 = −𝟏𝟓𝟎 𝑵 

|𝑭𝒂𝒕| = 𝟏𝟓𝟎 𝑵 

 

5. C 

Quando a pessoa anda, ela aplica no solo uma força de atrito horizontal para trás. Pelo princípio da 

ação-reação, o solo aplica nos pés da pessoa uma reação, para frente (no sentido do movimento), 

paralela ao solo. 

 

6. A 

𝑭𝒂𝒕 𝒆𝒔𝒕á𝒕𝒊𝒄𝒐 = 𝝁𝑵 → 𝝁 =
𝟏𝟓

𝟓𝟎
= 𝟎, 𝟑 

𝑭𝒓 = 𝒎𝒂 → 𝑭 − 𝑭𝒂𝒕 = 𝒎𝒂 

𝟑𝟎 − 𝟏𝟎 = 𝟓𝒂 → 𝒂 = 𝟒𝒎/𝒔² 
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7.  

a) 𝑭𝒓 = 𝒎𝒂 

𝟒, 𝟓 = 𝟑. 𝒂 → 𝒂 = 𝟏, 𝟓𝒎/𝒔² 

   

b)  

 

As forças de atrito constituem um par ação-reação. 

Aplicando a 2ª lei de Newton para o bloco B: 

𝐹𝑟 = 𝐹𝑎𝑡 = 𝑚𝑎 = 1,2.1,5 = 1,8𝑁 

Aplicando agora para o bloco A: 

4,5 − 𝐹𝑎𝑡 = 1,6.1,5 → 𝐹𝑎𝑡 = 1,8𝑁 

𝐹𝑎𝑡 = 𝜇𝑁 = 𝜇𝑚𝑔 

1,8 = 𝜇. 1,8.10 → 𝜇 = 0,1 

 

8. B 

O freio ABS é mais eficiente, pois impede o travamento das rodas fazendo a frenagem com a força de 

atrito estática, que é maior que a dinâmica, pois o coeficiente de atrito estático é maior que o dinâmico. 

 

9. N = mg 

N= 20.10 = 200 N 

 

Fat = µN = 0,80.200 = 160 N 

 

10. C 

Diagrama de corpo livre: 

 

 

Aplicando-se a segunda lei de Newton: resF m a=    

atF F m a F N m aμ− =   −  =   
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Como o deslocamento é horizontal, o módulo da força normal é igual ao peso, devido à inexistência de 

forças extras na vertical. 

F P m a F m g m aμ μ−  =   −   =   

 

Isolando o coeficiente de atrito cinético e substituindo os valores fornecidos, ficamos com: 

2

2

F m a 600 N 120 kg 2 m s
0,3

m g 120 kg 10 m s
μ μ μ

−  − 
=  =  =
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Principais forças da dinâmica 

 

Resumo 

 

Após o estudo das Leis de Newton, podemos definir as principais forças que usamos na Dinâmica: força 

peso, força normal, força elástica, tração e força de atrito. 

Para uma melhor análise, o estudo da força de atrito terá uma aula específica e não será considerada neste 

material. 

 

Peso 

Força de interação entre qualquer corpo de massa m com um campo gravitacional e pode ser calculado com 

a equação: 

�⃗� = 𝑚𝑔  

Onde g é a aceleração da gravidade local. Note que, como a massa é sempre maior do que zero, P tem sempre 

a mesma direção e sentido de g. 

 

Normal 

Força de interação de um corpo e uma superfície. A força normal será sempre perpendicular à superfície e 

no sentido da superfície para o corpo. 

Não existe uma equação específica para calcular a força normal, deverá ser feito uma análise das forças 

aplicadas na direção da normal e, por um sistema linear, determinar seu valor. 

 

ATENÇÃO: Normal não forma par ação e reação com o Peso!!! 
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Tração 

Força que aparece sempre em cabos, fios e cordas quando esticados. Cada pedaço da corda sofre uma 

tração, que pode ser representada por um par de forças iguais e contrárias que atuam no sentido do 

alongamento da corda. 

Dinamômetro: disposto que pode ser acoplado à corda para medir a intensidade da força de tração. 

 

 

 

Força elástica 

Força que aparece durante a deformação de algum corpo com características elásticas, ou seja, que pode 

ser deformado durante a aplicação de uma força e que tem a capacidade de voltar ao seu tamanho original 

assim que a força for cessada. Corda de borracha, elásticos e molas são os exemplos mais comuns em 

questões. 

A força elástica é um vetor que tem mesma direção e sentido oposto à força aplicada para deformar a mola 

em questão, sendo assim chamada de força de restituição. O módulo da força elástica pode ser calculado 

pela equação: 

𝐹 = −𝑘𝑥 

Onde K é o coeficiente de elasticidade (característica da mola) e x é a deformação sofrida pela mola. 

 

 

Associação de Molas 

Em algumas situação temos mais de uma mola se deformando como, por exemplo, no colchão de mola, onde 

as molas estão todas lado a lado e tem a mesma capacidade de se deformar, ou melhor, tem o mesmo 

coeficiente de elasticidade K. 
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Ao fazer a associação de molas, podemos calcular o valor do coeficiente de elasticidade equivalente, ou seja, 

no lugar das molas de k1 e k2, poderíamos simplesmente colocar uma mola de keq. 
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Exercícios 

 

1. Um livro de peso igual a 4 N está apoiado, em repouso, na palma de sua mão. Complete as sentenças 
abaixo:  

I. Uma força para baixo de 4 N é exercida sobre o livro pela __________.  

II. Uma força para cima de __________ é exercida sobre o(a) __________ pela mão.  

III. A força para cima (item II) é reação à força para baixo (item I)? __________         

 

a) mão, 14 N, Terra, Sim.  

b) Terra, 4 N, livro, Sim.  

c) Terra, 4 N, Terra, Não. 

d) Terra, 8 N, Terra, Sim.  

e) Terra, 4 N, livro, Não.  

 
 

2. Um astronauta de massa m  e peso P  foi levado da superfície da Terra para a superfície de um planeta 

cuja aceleração da gravidade, em módulo, é igual a um terço da aceleração da gravidade registrada na 

superfície terrestre. No novo planeta, os valores da massa e do peso desse astronauta, em função de 

suas intensidades na Terra, serão respectivamente:  

 

a) 
m

, P
3

    

b) m, P     

c) 
P

m,
3

    

d) 
m P

,
3 3

    

 

3. A mola varia seu comprimento de 10cm para 22cm quando penduramos em sua extremidade um corpo 

de 4N.  
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Determine o comprimento total dessa mola, quando penduramos nela um corpo de 6N. 

a) 28 cm. 

b) 38 cm. 

c) 18 cm. 

d) 20 cm. 

e) 40 cm. 

 

4. A mola da figura tem constante elástica 20 N/m e encontra-se alongada de 20 cm sob a ação do corpo 
A cujo peso é 5,0 N. Nessa situação de equilíbrio, determinar a indicação da balança, graduada em 
Newtons. 

 

 
a) 2 N. 
b) 1 N. 
c) 4 N. 
d) 5 N. 
e) 3 N. 

 

5. A figura a seguir mostra uma corrente formada por três elos. A massa de cada elo é de 100g e uma 
força vertical F puxa essa corrente para cima. A corrente sobe com uma aceleração de 3,0 m/s². 
 

 

 

Considerando essas informações, o valor do módulo da força F que puxa a corrente; do módulo da 

força resultante que atua sobre o elo do meio e do módulo da força que o elo do meio faz sobre o elo 

de baixo, respectivamente: 

a) 4,9N ; 0,5 N ; 1,2 N. 

b) 3,9N ; 0,4 N ; 1,2 N. 

c) 4,9N ; 0,3 N ; 1,5 N. 

d) 5,9N ; 0,3 N ; 1,3 N. 

e) 3,9N ; 0,3 N ; 1,3 N. 
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6. Uma carga de 10 · 10³ kg é abaixada para o porão de um navio atracado. A velocidade de descida da 
carga em função do tempo está representada no gráfico da figura: 

 

 

Considerando g = 10 m/s², determine os módulos das forças de tração T1, T2 e T3, no cabo que sustenta 

a carga, entre 0 e 6 segundos, entre 6 e 12 segundos e entre 12 e 14 segundos, respectivamente. 

a) 115000 𝑁, 100000 𝑁 𝑒 65000 𝑁. 

b) 100000 𝑁, 85000 𝑁 𝑒 50000 𝑁 

c) 95000 𝑁, 100000 𝑁 𝑒 115000 𝑁 

d) 50000 𝑁, 100000 𝑁 𝑒 115000 𝑁  

e) 85000 𝑁, 85000 𝑁 𝑒 95000 𝑁 

 

7. Uma balança na portaria de um prédio indica que o peso de Chiquinho é de 600 N. A seguir, outra 
pesagem é feita na mesma balança, no interior de um elevador, que sobe com aceleração de sentido 
contrário ao da aceleração da gravidade e módulo a = g/10 em que g = 10m/s². Nessa nova situação, 
o ponteiro da balança aponta para o valor que está indicado corretamente na seguinte figura: 

 
a) 

 

c) 

 
b) 

 

d) 
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8. A mola da figura está: 

 

- em (1) no seu tamanho natural 

- em (2) tracionada por uma força de 10N 

- em (3) tracionada por uma força de 25N 

 

Podemos afimar, em relação à lei de Hooke: 

a) A situação obedece à lei de Hooke completamente. 

b) A situação não obedece à lei de Hooke, já que forças de modulo diferentes proporcionam 

expansões diferentes para mola. 

c) A situação não obedece à lei de Hooke, já que o valor da constante da mole é diferente para 

ambos os casos. 

 

9. Dois blocos, 1 e 2, são arranjados de duas maneiras distintas e empurrados sobre uma superfície sem 

atrito, por uma mesma força horizontal F. As situações estão representadas nas figuras I e II abaixo. 

 

 
 

Considerando que a massa do bloco 1 é m1 e que a massa do bloco 2 é m2 = 3m1, a opção que indica 

a intensidade da força que atua entre blocos, nas situações I e II, é, respectivamente, 

a) F/4 e F/4 

b) F/4 e 3F/4 

c) F/2 e F/2 

d) 3F/4 e F/4 

e) F e F 
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10. O sistema a seguir apresenta aceleração de 2 m/s² e a tração no fio é igual a 72 N. Considere que a 

massa de A é maior que a massa de B, o fio é inextensível e não há atrito na polia. A diferença entre as 

massas desses dois corpos é igual a 

Considere g = 10 m/s² 
 

 
 

a) 1 kg    

b) 3 kg    

c) 4 kg    

d) 6 kg 
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Gabarito 

 

1. E 

A questão ressalta a lei ação e reação. 

 

2. C 

 
Não há alteração na massa. Para o peso, temos que: 
P mg

g
P' mg' m

3

P
P'

3

=

= = 

 =

   

 

3. A 

 

𝑭 = 𝒌𝒙 

𝟒 = 𝒌(𝟐𝟐 − 𝟏𝟎) 

𝒌 = 𝟏/𝟑
𝑵

𝒄𝒎
 

Calculando a deformação: 

𝑭 = 𝒌𝒙 

𝟔 =
𝟏

𝟑
𝒙 

𝒙 = 𝟏𝟖𝒄𝒎 

Portanto, o comprimento é 18 + 10 (inicial) = 28 cm. 

 

4. B 

 

𝑭𝒓 = 𝑷 − 𝑭 

𝑷 = 𝟓𝑵 

𝑭 = 𝒌𝒙 = 𝟐𝟎. 𝟎, 𝟐 = 𝟒𝑵 

𝑭𝒓 = 𝟓 − 𝟒 = 𝟏𝑵 

 

5. E 

F – P = ma → F – 3 = 0,3.3 → F = 3,9 N. 

Só sobre o elo do meio: FR = ma  = 0,1 . 3 = 0,3 N. 

Elo de baixo: T – P = ma → T – 1 = 0,1 . 3 → T = 1,3 N. 

 

6.  C 

Para todos os casos, teremos, de maneira generalizada: 

𝑇 − 𝑃 = 𝑚𝑎 

𝑇 − 1000.10 = 1000. 𝑎 

𝑇 = 1000. 𝑎 + 10000 

Agora, aplicando para T1, T2 e T3, temos: 
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𝑇1 = 1000.0,5 + 10000 = 10500 𝑁 

𝑇2 = 1000.0 + 10000 = 10000 𝑁 

𝑇3 = 𝑇1 = 10500 𝑁 

 

7.  D 

Elevador subindo: 

𝑁 − 𝑃 = 𝑚𝑎 

𝑁 = 𝑃 + 𝑚𝑎 = 600 + 60. (
𝑔

10
) = 660𝑁 

 

8.  A 

Em 2 – F = kx → 10 = k.5 → k = 2 N/m 

Em 3 – F = kx → 25 = k.12,5 → k = 2 N/m 

Sim, obedece à lei de Hooke, pois o k é constante. 

 

9.  D 

Nos dois casos a aceleração tem o mesmo módulo: 

𝐹 = (𝑚1 + 𝑚2)𝑎 → 𝐹 = (𝑚1 + 3𝑚1)𝑎 → 𝐹 = 4𝑚1𝑎 → 𝑎 =
𝐹

4𝑚1

 

Calculando as forças de contato: 

𝐹12 = 𝑚2𝑎 → 𝐹12 = 3𝑚1

𝐹

4𝑚1

=
3𝐹

4
 

𝐹21 = 𝑚1𝑎 → 𝐹21 = 𝑚1

𝐹

4𝑚1

=
𝐹

4
 

 

10.  B 

Como a massa do bloco A é maior que a massa do bloco B, a tendência do sistema de blocos é “girar” 

no sentido anti-horário. 

 

De acordo com o diagrama de forças acima, temos que: 

𝐹𝑅 = 𝑚𝐴𝑎 = 𝑃𝐴 − 𝑇 

2𝑚𝐴 = 10𝑚𝐴 − 72 

𝑚𝐴 = 9𝑘𝑔 

 

𝐹𝑅 = 𝑚𝐵𝑎 = 𝑇 − 𝑃𝐵  

2𝑚𝐵 = 72 − 10𝑚𝐵 

𝑚𝐵 = 6𝑘𝑔 

 

𝑚𝐴 − 𝑚𝐵 = 9 − 6 = 3𝑘𝑔 
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Globalização econômica 

 

Resumo 

 

Um dos acontecimentos que coincidiram com o fim da Guerra Fria foi a entrada dos EUA na Terceira 

Revolução Industrial, momento em que o país passou a produzir muita tecnologia e começou a ganhar 

mercado e capitais, enquanto, por outro lado, a URSS investia fortemente na indústria armamentista, visando 

um possível enfrentamento direto, e ficando assim atrás na disputa, entrando em crise na década de 1980, e 

fazendo assim os EUA se destacar como a grande potência mundial. 

A inteligência americana cria assim um termo que evidencie o novo contexto mundial, surge então a 

ideia de Nova Ordem Mundial que funciona sob a lógica da Globalização, ou seja, é apresentada ao mundo a 

ideia que agora todos estariam ligados por uma mesma lógica econômica (Capitalismo) sob a liderança 

norte-americana. 

Sobre a Globalização destaca-se ainda o fato que ela não se restringe ao aspecto econômico, mas 

envolve todo processo que ocorra em escala global, fenômenos culturais, ambientais, esportivos e outros. 

Além disso, para que esse processo ocorra, a rede de comunicação e de transportes são fundamentais. 

Contudo, a ideia de mundo unipolar não persistiu por muito tempo, pois os países europeus destruídos 

pela Segunda Guerra Mundial se recuperaram, inclusive com o dinheiro norte-americano (Plano Marshall). 

Emergem assim países concorrentes frente aos EUA, como o Japão, por exemplo. Identifica-se assim a tríade 

do capitalismo, EUA, Japão e Europa Ocidental na década de 1990. Na década de 2000 passam também a 

integrar este grupo os países emergentes. Fala-se então em um mundo multipolar. Cabe destacar que no 

campo militar os EUA permanece unipolar, mas isso pode ser alterado com o destaque militar da China 

devido ao seu investimento em armamento. 

Nesse novo contexto o papel do Estado foi alterado, o qual passou a adotar o Neoliberalismo. Com o 

destaque de Margareth Tatcher (Reino Unido) e Ronald Reagan (EUA), emerge a lógica em que o controle da 

economia cabe às empresas e o Estado minimamente presente. Os neoliberais buscavam combater, 

principalmente, a política do Estado de Bem-Estar social, um dos instrumentos utilizados pelo 

Keynesianismo para combater a crise econômica de 1929. Nessa política, defendia-se a máxima intervenção 

do Estado na economia, fortalecimento das leis trabalhistas com o objetivo de aumentar o mercado 

consumidor, o que contribuía consequentemente para o escoamento das produções fabris. A passagem de 

um Estado Keynesiano (Estado controlador) para um Estado Neoliberal é chamada de desregulamentação.  

A crítica do Neoliberalismo ao sistema Keynesiano é a de que o “Estado forte” é muito custoso 

economicamente e limita assim as ações comerciais, prejudicando a chamada “liberdade econômica”. Além 

disso, o aumento dos salários e o fortalecimento dos sindicatos são vistos como ameaças à economia, pois 

podem aumentar os custos com mão de obra e elevar os índices de inflação. Neste sentido, os neoliberais 
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defendem a desregulamentação da força de trabalho, com a diminuição da renda e a flexibilização do 

processo produtivo. 

O Neoliberalismo é uma doutrina socioeconômica que retoma alguns dos ideais do liberalismo 

clássico ao defender a mínima intervenção do Estado na economia, através de sua retirada do mercado, que, 

acredita-se, se auto regularia e regularia também a ordem econômica. Sua implantação pelos governos de 

vários países iniciou-se na década de 1970, como principal resposta à Crise do Petróleo. 

 

✓ As principais características do Neoliberalismo são: 

- Um limite do papel do Estado no que diz respeito a sua atuação econômica, social e jurídica; 

- Uma abertura de novos espaços e setores da economia às leis do Livre Mercado; 

- Uma visão de indivíduo como um “empreendedor dele mesmo”, ou “capital humano”, que se 

desenvolverá e ficará próspero se ele souber se adaptar, se inovar, etc..; 

- Aliado com medidas do modelo de produção Toyotista, como terceirização do trabalho, diminuir os 

encargos trabalhistas, para garantir maior competitividade para as empresas. 

 

✓ As principais críticas ao Neoliberalismo são: 

- Aumento significativo das desigualdades sociais e da precariedade do trabalho; 

- Redução da soberania nacional, ante as grandes corporações multinacionais; 

- Freio no desenvolvimento econômico dos países mais pobres; 

- Transformação do homem em mercadoria; 

- Pouco controle da população sobre a economia, gerando maiores possibilidades de crises, como a de 

2008. 

 

✓ O Consenso de Washington 

O Consenso de Washington deriva de um artigo do economista John Williamson de 1989, onde ele 

formula e expõe dez recomendações endereçadas mais particularmente aos países da América Latina. 

As recomendações eram: 

 

- Disciplina orçamentária rígida (equilíbrio entre receita e gastos governamentais); 

- Reorientação dos gastos públicos (primar pelos setores de forte retorno econômico, preterindo gastos 

sociais); 

- Reforma fiscal (Diminuição das taxas marginais); 

- Estabilidade monetária (Inflação baixa, redução dos déficits do mercado, controle das reservas de 

moeda); 

- Adoção de uma taxa de câmbio única e competitiva; 

- Aumento da liberdade do comércio externo; 

- Eliminação de barreiras fiscais ao investimento de capital estrangeiro; 

- Privatização das empresas públicas (para aumentar sua eficácia, assim como para diminuir os 

encargos públicos); 

- Desregulamentação dos mercados (fim de barreiras alfandegárias tanto na saída quanto na entrada 

dos produtos); 

- Evidenciar e proteger os direitos de propriedade privada (incluindo a de propriedade intelectual; 
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O “Consenso de Washington” embasou um acordo do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco 

Mundial (BM), com o apoio financeiro do Tesouro Americano, para somente ajudar financeiramente os países 

em desenvolvimento que estivessem passando por dificuldades (endividamento público, hiperinflação, 

grandes déficits orçamentários, etc..) sob a condição que estes adotassem políticas públicas inspiradas na 

tese de John Williamson. 

Realmente, esse “consenso” não é realmente um “consenso”, porque uma grande parte de suas 

propostas foram rejeitadas e duramente criticadas por diversos economistas, como Joseph Stiglitz e 

Maurice Allais. Ele também é criticado como fonte de aumento da desigualdade e da pobreza, e, como não é 

aplicado igualmente em todos os países, pelos mundialistas, que, depois da queda e desaparecimento do 

modelo comunista, tentam propor vias econômicas alternativas. Aqui no Brasil, diversos economistas e 

sociólogos criticaram duramente esse modelo imposto ao país, pois afetava duramente a soberania nacional 

e a capacidade gestora do Estado.
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Exercícios 

 

1. Observe o texto:  

Cada ponto do espaço torna-se então importante, efetivamente ou potencialmente. Como a produção 

se mundializa, as possibilidades de cada lugar se afirmam e se diferenciam em nível mundial. Dada a 

crescente internacionalização do capital (...) observar-se-á uma tendência à fixação mundial — e não 

mais nacional.  
(Milton Santos, Metamorfose do espaço habitado, 1997)  

 

Relacionando a ideia de espaço geográfico com a noção de globalização, podemos afirmar que:  

a) A globalização traz uma ideia de fechamento do mundo e o espaço geográfico perde sua 

importância neste novo cenário.  

b) O capitalismo global impôs uma forte rigidez do processo produtivo, desestimulando a 

migração das transnacionais, daí a reorientação do uso do espaço.  

c) A verticalidade do espaço geográfico permitiu uma globalização mais solidária e uma melhor 

distribuição da renda mundial, como se verifica neste início de século.  

d) A fluidez e mobilidade das transnacionais permitiu a descentralização do processo produtivo e 

a consequente reconfiguração do espaço mundial.  

e) As diferenciações geográficas perderam importância devido à diminuição da escolha a 

distância para a instalação de uma empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

2 

Geografia 
 

2. O fim da Guerra Fria e a desagregação da URSS puseram fim ao mundo bipolar e à antiga classificação 

dos países em Primeiro, Segundo e Terceiro Mundo. O Segundo Mundo reunia os antigos países 

socialistas. Hoje, a nova ordem mundial, representada na figura, divide as nações em pobres e ricas, 

ou subdesenvolvidas e desenvolvidas. 

 

 
 

Assinale a alternativa que melhor descreve a nova ordem mundial.  

a) Os países emergentes, também chamados de subdesenvolvidos industrializados ou em 

industrialização, atraem os investimentos das empresas transnacionais porque apresentam as 

vantagens de um mercado consumidor em expansão, dos inúmeros incentivos fiscais que 

oferecem e da estabilidade político-econômica.  

b) Os antigos países socialistas, agora ditos países de economia “em transição”, atraem grandes 

investimentos e estão adaptando-se à economia de mercado, inclusive Coréia do Norte e Vietnã.  

c) A multipolaridade modificou a distribuição da riqueza. Isso porque, hoje, os pólos econômicos 

possuem modernas estratégias para alcançar novos mercados. Dessa maneira, embora os 

países ricos permaneçam ricos, os que pertenciam ao Terceiro Mundo vêem a pobreza diminuir.  

d) O conflito Norte-Sul antagoniza, de um lado, tecnologia, alto nível de vida e riqueza, e de outro 

lado, exclusão dos novos meios técnico-científicos, baixo nível de vida e pobreza.  

e) A maioria dos países latino-americanos, asiáticos e africanos subdesenvolvidos do Sul desperta 

o interesse econômico dos desenvolvidos do Norte, pois representam novos mercados 

consumidores e de investimento de capital especulativo, inclusive os da África Subsaariana, que 

passam por turbulências tribais, seca, fome e aids. 
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3. “... Com a globalização, o que temos é um território nacional da economia internacional, isto é, o 

território continua existindo, as normas públicas que regem são da alçada nacional, ainda que as 

forças mais ativas do seu dinamismo atual tenham origem externa...”  
Milton Santos, Por uma nova globalização  

Relacionando a frase de Milton Santos e a globalização, podemos afirmar que  

a) o Estado nacional recebe hoje uma maior influência de forças externas devido à 

internacionalização da economia.  

b) os Estados passaram, com a globalização, a ganhar poder e agir independentemente das 

questões mercadológicas internacionais.  

c) as fronteiras se tornaram menos permeáveis, tanto em relação aos agentes externos, como em 

relação aos produtos internacionais.  

d) o mundo hoje é controlado por grandes corporações internacionais e o Estado perdeu totalmente 

a capacidade de normalizar seu território no setor econômico, ocupando-se somente do bem 

estar de sua população.  

e) a redução do Estado neoliberal à esfera somente política facilitou o desenvolvimento do comércio 

mundial, tornando a concorrência e a distribuição mais igualitárias e justas. 

 

4. O reconhecimento, por parte dos teóricos do capitalismo, de que o atual estágio da economia requeria 

a reformulação das concepções liberais, especialmente no que toca à atuação do Estado, deu origem 

a uma doutrina batizada de neoliberalismo. Algumas de suas bases são: 

a) A revisão do sistema de propriedade agrária com a promoção de reforma agrária gradual, como 

que se busca reequilibrar a distribuição da população entre o campo e os centros urbanos. 

b) A criação de políticas assistencialistas com o objetivo de reduzir as diferenças sociais por meio 

do apoio financeiro e centrais sindicais e organizações não governamentais. 

c) A intervenção estatal nos mais amplos setores produtivos a fim de garantir empregos, salários e 

estimular a participação dos trabalhadores nos lucros a partir de determinados índices de 

produtividade. 

d) A atuação do Estado para garantir estabilidade econômica por meio do controle de taxas de juros, 

estabelecimentos de políticas cambiais e privatização de setores antes considerados 

estratégicos. 

e) A garantia de benefícios sociais garantidos pelo Estado que advém do Keynesianismo e perdurou 

no Neoliberalismo. 
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5. O ex-presidente do Banco Central americano disse ontem que “um tsunami do credito que ocorre uma 

vez por século” tragou os mercados financeiros. Em audiência na Câmara dos Representantes dos 

EUA. frisou que as instituições não protegeram os investidores e aplicações tão bem como ele previa. 
Adaptado de O Globo. 24/10/2008 

 

A crise financeira que se intensificou no mundo a partir do mês de outubro de 2008 colocou em xeque 

as políticas neoliberais, adotadas por muitos países a partir da década de 1980. 

A principal crítica ao neoliberalismo, como causador dessa crise, está relacionada com: 

a) diminuição das garantias trabalhistas 

b) estímulo à competição entre as empresas 

c) reforço da livre circulação de mercadorias 

d) redução da regulação estatal da economia 

e) aumento do protecionismo de mercado 

 

 

6. A partir de 1989, a América Latina incorpora o neoliberalismo. Este modelo, contestado por diferentes 

grupos e movimentos sociais, caracterizou-se, neste continente, por 

a) atenuar as diferenças sociais e a dependência em relação ao capital internacional, ofertando o 

pleno emprego. 

b) estimular o desenvolvimento do campo social e político e implementar uma sociedade mais justa 

e igualitária. 

c) diminuir o poder da iniciativa privada transnacional, mediante a intervenção do Estado a favor da 

burguesia nacional. 

d) ter uma base econômica formada por empresas públicas que regularam a oferta e a demanda, 

assim como o mercado de trabalho. 

e) instaurar um conjunto de ideias políticas e econômicas capitalistas que defendeu a diminuição 

da ingerência do Estado na economia. 
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7. Em 1999, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento elaborou o "Relatório do 

Desenvolvimento Humano", do qual foi extraído o trecho abaixo. 

Nos últimos anos da década de 90, o quinto da população mundial que vive nos países de renda mais 

elevada tinha: 

- 86% do PIB mundial, enquanto o quinto de menor renda, apenas 1%; 

- 82% das exportações mundiais, enquanto o quinto de menor renda, apenas 1 %; 

- 74% das linhas telefônicas mundiais, enquanto o quinto de menor renda, apenas 1,5%; 

- 93,3% das conexões com a Internet, enquanto o quinto de menor renda, apenas 0,2%. 

A distância da renda do quinto da população mundial que vive nos países mais pobres - que era de 30 

para 1, em 1960 - passou para 60 para 1, em 1990, e chegou a 74 para 1, em 1997. 

 

De acordo com esse trecho do relatório, o cenário do desenvolvimento humano mundial, nas últimas 

décadas, foi caracterizado pela: 

a) diminuição da disparidade entre as nações. 

b) diminuição da marginalização de países pobres. 

c) inclusão progressiva de países no sistema produtivo. 

d) crescente concentração de renda, recursos e riqueza. 

e) distribuição equitativa dos resultados das inovações tecnológicas. 

 

 

8. “Não há sociedade, só indivíduos”, Margaret Thatcher, primeira-ministra britânica. 

Primeira mulher a ocupar o cargo de primeiro-ministro na história da Inglaterra, de 1979 a 1990, 

Thatcher recebeu do então presidente norte-americano, Ronald Reagan, o título de “o homem forte do 

Reino Unido”. Indicada pelo Partido Conservador, suas decisões firmes marcaram a adoção de uma 

política neoliberal e o fim do modelo, então praticado, conhecido como Welfare State.  

 

Com relação a esse novo modelo de governo, assinale a alternativa correta. 

a) Privatização de empresas estatais, em que produtos e serviços considerados estratégicos para a 

soberania nacional são submetidos à lógica do mercado internacional, permitindo um aumento 

dos gastos públicos em saúde e educação.    

b) Retomada de uma política econômica sustentada por economistas, como Haydek e Friedman, 

defendendo a absoluta liberdade econômica, mas com preocupações voltadas para a distribuição 

da riqueza nacional.    

c) Possibilidade de que países em desenvolvimento melhorassem seus quadros sociais, com o 

aumento de empregos para a classe trabalhadora, graças à atuação de empresas transnacionais 

em diversos setores.    

d) Corte de gastos no setor social, aumento do desemprego, endurecimento nas negociações com 

os sindicatos, elevação das taxas de juros e fim da intervenção estatal, dando total liberdade aos 

setores financeiro e econômico.    

e) Nova diretriz de governo adotada por Thatcher, na Inglaterra, não foi implementada pelos líderes 

de outras nações, que criticavam as desigualdades sociais geradas pela adoção desse modelo 

econômico.    
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9. Dentre os cenários desenhados para o mundo a partir da aceleração do processo de globalização, 

destaca-se a ideia da superação do Estado-nação como principal unidade política e econômica de 

estruturação do espaço mundial. Como justificativa para a construção desse cenário, podem-se 

destacar, entre outras: 

a) O crescimento de instituições políticas e econômicas supranacionais, como a Organização 

Mundial de Comércio, e a relativa autonomia dos circuitos financeiros em escala mundial, 

caracterizada pela livre circulação de capitais.  

b) O aumento das migrações inter-regionais, facilitada pela abertura das fronteiras entre os países, 

e o crescente intercâmbio cultural entre os povos, possibilitado pela expansão dos meios de 

comunicação em todo o mundo.  

c) O aparecimento de organizações baseadas no princípio do desenvolvimento sustentável, como 

as ONGs, e a aceitação de grupos étnicos como entidades políticas e econômicas soberanas, a 

exemplo dos Curdos, na Turquia.  

d) A diminuição dos conflitos separatistas, como os ocorridos nos Bálcãs, e o crescente 

reconhecimento da ONU como fórum privilegiado para a solução de conflitos políticos e 

econômicos locais e regionais.  

e) A mundialização dos hábitos de consumo e comportamento, disseminados pelos meios de 

comunicação, e o crescente desinteresse das novas gerações pelas questões de política interna 

e externa de seus países. 
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10. Analise o texto a seguir:  

Há um modo de pensar a superação da crise a partir da teoria keynesiana, mediante o aumento dos 

gastos sociais, socializando os custos da reprodução social, numa linha oposta à neoliberal, de 

privatização de tais custos em termos de previdência, de educação. A socialização de tais custos me 

parece um bom caminho inicial. A outra peça da teoria keynesiana é o investimento em infraestrutura. 

Os chineses perderam 30 milhões de empregos entre 2008 e 2009, por conta do colapso das indústrias 

de exportação. Em 2009, eles tiveram uma perda líquida de só três milhões de empregos, o que 

significa dizer que eles criaram 27 milhões de empregos em cerca de nove meses. Isso foi resultado 

de uma opção pela construção de novos edifícios, novas cidades, novas estradas, represas, todo o 

desenvolvimento de infraestrutura, liberando uma vasta quantidade de dinheiro para os municípios, 

para que suportassem o desenvolvimento. Essa é uma clássica solução “sinokeynesiana” e me parece 

que uma coisa semelhante aconteceu no Brasil, por meio do Bolsa-Família e de programas de 

investimento estatal em infraestrutura. 
David Harvey, 2012. Revista do IPEA. Adaptado. 

 

O autor cita a teoria Keynesiana e sua linha oposta, o neoliberalismo. Sobre as diferenças entre essas 

duas posições teóricas, é CORRETO afirmar que o 

a) Keynesianismo é um conjunto de ideias, que propõe a intervenção estatal na vida econômica, 

enquanto o neoliberalismo é um sistema econômico, que prega uma participação mínima do 

Estado na economia. 

b) ideário do neoliberalismo tem como ponto forte o aumento da participação estatal nas políticas 

públicas, enquanto a ideologia Keynesiana fomenta a liberdade e a competitividade de mercados. 

c) neoliberalismo estimula os valores da solidariedade social conduzida pelo Estado máximo, 

enquanto o Keynesianismo faz a defesa de um mercado forte em que a iniciativa privada deve 

intervir como promotora de privatizações. 

d) ideário do Keynesianismo defende um mercado autorregulador no qual o indivíduo tem mais 

importância que o Estado, enquanto o neoliberalismo argumenta que quanto maior for a 

participação do Estado na economia mais a sociedade pode se desenvolver, buscando o bem-

estar social. 

e) poder da publicidade na sociedade de consumo para satisfazer a população é um grande aliado 

da política Keynesiana, enquanto as ideias neoliberais não são favoráveis a soluções de mercado, 

opondo-se ao corporativismo empresarial.  
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1. D 

Em um contexto de globalização, as relações produtivas se tornaram mais fluidas no espaço, permitindo, 

graças ao avanço das comunicações e transportes, o deslocamento das etapas de produção de bens 

das empresas transnacionais para áreas que apresentem maiores vantagens que representem cortes de 

custos. Neste sentido, ocorreu a descentralização produtiva dos países centrais para os países 

periféricos e emergentes, reconfigurando o espaço mundial. 

 

2. D 

A divisão classificatória dos países na Nova Ordem Mundial aponta para a diferenciação de acesso e 

produção de tecnologia de ponta, o que desmitifica a ideia de que a globalização inseriu todos os países 

em um processo de troca e dependência, pois o que se observa é que os países do lado Sul se inserem 

precariamente neste processo pois quem detêm a tecnologia e o capital para investimento são os países 

do Norte. 

 

3. A 

A internacionalização da economia - expressão que refere-se aos fluxos (matérias primas, produtos, 

serviços, dinheiro, ideias e pessoas) entre dois ou mais Estados-Nação - é uma das características mais 

significativas observadas nos últimos anos e é consequência da globalização. Estas trocas decorrentes 

da internacionalização exercem influência, sobretudo os fluxos externos, sobre os Estados, pois em 

muitos casos estes fluxos chegam mais e com mais força do que propriamente os fluxos internos. 

 

4. D 

No Neoliberalismo o Estado deixa de ter um papel interventor para assumir uma postura reguladora, que 

muitas vezes é flexibilizada em favor das empresas. Nesse sentido, em princípio, o Estado “dita as regras 

do jogo” econômico, tornando o cenário favorável a auto regulação da economia, acarretando, por 

exemplo, menores gastos públicos. 

 

5. D 

Relacionando o trecho apresentado com o Neoliberalismo, identifica-se que foi a pouca regulação do 

Estado sobre a economia (mercados financeiros e imobiliários) uma das principais causas da crise 

econômica de 2008, que teve início nos EUA mas que atingiu diversos países devido à globalização. Os 

mercados, com pouco controle do Estado, acabaram não conseguindo se autorregular. 

 

6. E 

O Neoliberalismo na América Latina e em muitos países de outros continentes retoma alguns dos ideais 

do liberalismo clássico ao defender a mínima intervenção do Estado na economia, através de sua 

retirada do mercado, que, acredita-se, se auto regularia e regularia também a ordem econômica. 

 

7. D 

Os dados apresentados corroboram para a afirmação que a globalização amplia as desigualdades entre 

Norte e Sul, na qual a renda, riqueza, recursos concentram-se no Norte e os ônus do processo, 

geralmente, no Sul. 

 

8. D 

O Neoliberalismo foi uma doutrina proposta por Thatcher e Reagan e foi adotado em substituição ao 

Keynesianismo e preconizava aspectos como o corte de gastos públicos com o setor social e a auto 

regulação do mercado com a mínima influência do Estado na economia. 
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9. A 

Com a globalização, as barreiras e fronteiras físicas dos países se tornam quase que exclusivamente 

utilizadas para a contenção ou organização da circulação populacional, pois o capitalismo financeiro 

que passa a se destacar nesse cenário passou a implicar em uma livre circulação de capitais e 

investimentos, onde muito disso se deve à atuação de organismos multilaterais como a OMC. 

 

10. A 

O Neoliberalismo surge na década de 1970 apresentando um conjunto de aspectos que contrariavam os 

preceitos do Keynesianismo, visando o fim da intervenção direta estatal na economia, em que o Estado 

deveria apenas regular o sistema econômico. 
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Globalização 

 

Resumo 

 

A globalização, ou mundialização, é um processo em que os fenômenos (economia, política, cultura, 

questão ambiental) passam a ocorrer em uma escala global. Do ponto de vista histórico, essa globalização 

inicia-se com as Grandes Navegações. Do ponto de vista geográfico, a intensificação desse processo é mais 

atual e ocorre após a dissolução da União Soviética e o fim da Guerra Fria. 

A base técnica da globalização corresponde aos transportes e comunicações. As transformações 

observadas nas últimas décadas nesses setores, como o processo de conteinerização (uso de contêineres 

para o transporte de mercadorias) e o desenvolvimento da fibra óptica, possibilitaram o “encurtamento das 

distâncias” e a expansão do comércio mundial. Na ponta desse processo, estão as empresas transnacionais. 

Elas são os principais agentes da globalização, carregando consigo seus produtos e suas marcas para o 

mundo. Segundo alguns estudiosos, a intensificação dessas trocas criaria uma “aldeia global”, isto é, uma 

cultura global e padronizada. Todos beberiam o mesmo refrigerante, comeriam a mesma comida, usariam a 

blusa da mesma marca... Entretanto, a forte identidade nacional permitiu ou intensificou outros fenômenos, 

como o hibridismo cultural (trocas culturais formam novas características culturais) e o choque de 

civilizações (culturas diferentes entram em conflito devido a essas diferenças). Assim, esse conceito de 

aldeia global não se confirmou. 
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Exercícios 

 

1. Disneylândia 
“Multinacionais japonesas instalam empresas em Hong-Kong 
E produzem com matéria-prima brasileira 
Para competir no mercado americano 
[...] 
Pilhas americanas alimentam eletrodomésticos ingleses na Nova Guiné 
Gasolina árabe alimenta automóveis americanos na África do Sul 
[...] 
Crianças iraquianas fugidas da guerra 
Não obtêm visto no consulado americano do Egito 
Para entrarem na Disneylândia” 

ANTUNES, A. Disponível em: www.radio.uol.com.br. Acesso em: 3 fev. 2013 (fragmento). 

Na canção, ressalta-se a coexistência, no contexto internacional atual, das seguintes situações: 

a) Acirramento do controle alfandegário e estímulo ao capital especulativo. 

b) Ampliação das trocas econômicas e seletividade dos fluxos populacionais. 

c) Intensificação do controle informacional e adoção de barreiras fitossanitárias. 

d) Aumento da circulação mercantil e desregulamentação do sistema financeiro. 

e) Expansão do protecionismo comercial e descaracterização de identidades nacionais. 

 

 

2. “Uma mesma empresa pode ter sua sede administrativa onde os impostos são menores, as unidades 

de produção onde os salários são os mais baixos, os capitais onde os juros são os mais altos e seus 

executivos vivendo onde a qualidade de vida é mais elevada.” 
SEVCENKO, N. A corrida para o século XXI: no loop da montanha russa. São Paulo: Companhia das Letras, 2001 (adaptado). 

No texto estão apresentadas estratégias empresariais no contexto da globalização. Uma 

consequência social derivada dessas estratégias tem sido 

a) o crescimento da carga tributária. 

b) o aumento da mobilidade ocupacional. 

c) a redução da competitividade entre as empresas. 

d) o direcionamento das vendas para os mercados regionais. 

e) a ampliação do poder de planejamento dos Estados nacionais. 
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3. “Não acho que seja possível identificar a globalização apenas com a criação de uma economia global, 
embora este seja seu ponto focal e sua característica mais óbvia. Precisamos olhar além da economia. 
Antes de tudo, a globalização depende da eliminação de obstáculos técnicos, não de obstáculos 
econômicos. Isso tornou possível organizar a produção, e não apenas o comércio, em escala 
internacional.” 

HOBSBAWM, E. O novo século: entrevista a Antonio Polito. São Paulo: Cia. das Letras, 2000 (adaptado). 

Um fator essencial para a organização da produção, na conjuntura destacada no texto, é a 

a) criação de uniões aduaneiras. 

b) difusão de padrões culturais. 

c) melhoria na infraestrutura de transportes. 

d) supressão das barreiras para comercialização. 

e) organização de regras nas relações internacionais. 

 

 

4. “Até o fim de 2007, quase 2 milhões de pessoas perderam suas casas e outros 4 milhões corriam o 

risco de ser despejadas. Os valores das casas despencaram em quase todos os EUA e muitas famílias 

acabaram devendo mais por suas casas do que o próprio valor do imóvel. Isso desencadeou uma 

espiral de execuções hipotecárias que diminuiu ainda mais os valores das casas. Em Cleveland, foi 

como se um “Katrina financeiro” atingisse a cidade. Casas abandonadas, com tábuas em janelas e 

portas, dominaram a paisagem nos bairros pobres, principalmente negros. Na Califórnia, também se 

enfileiraram casas abandonadas.” 
HARVEY, D. O enigma do capital. São Paulo: Boitempo, 2011. 

 
Inicialmente restrita, a crise descrita no texto atingiu proporções globais, devido ao(à) 

a) superprodução de bens de consumo. 

b) colapso industrial de países asiáticos. 

c) interdependência do sistema econômico. 

d) isolamento político dos países desenvolvidos. 

e) austeridade fiscal dos países em desenvolvimento. 

 

 

5. “No final do século XX e em razão dos avanços da ciência, produziu-se um sistema presidido pelas 

técnicas da informação, que passaram a exercer um papel de elo entre as demais, unindo-as e 

assegurando ao novo sistema uma presença planetária. Um mercado que utiliza esse sistema de 

técnicas avançadas resulta nessa globalização perversa.” 
SANTOS, M. Por uma outra globalização. Rio de Janeiro: Record, 2008 (adaptado). 

 
Uma consequência para o setor produtivo e outra para o mundo do trabalho advindas das 
transformações citadas no texto estão presentes, respectivamente, em: 

a) Eliminação das vantagens locacionais e ampliação da legislação laboral. 

b) Limitação dos fluxos logísticos e fortalecimento de associações sindicais. 

c) Diminuição dos investimentos industriais e desvalorização dos postos qualificados. 

d) Concentração das áreas manufatureiras e redução da jornada semanal. 

e) Automatização dos processos fabris e aumento dos níveis de desemprego. 
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6. Globalização é o conjunto de transformações na ordem política e econômica mundial que vem 

acontecendo nas últimas décadas. O ponto central da mudança é a integração dos mercados numa 

“aldeia global”, explorada pelas grandes corporações internacionais. Os Estados abandonam 

gradativamente as barreiras tarifárias para proteger sua produção da concorrência dos produtos 

estrangeiros e abrem-se ao comércio e ao capital internacional. Processo esse que é acompanhado 

por uma intensa revolução nas tecnologias de informação - telefones, computadores e televisão. 

São características da globalização: 

a) É marcada pela expansão mundial das pequenas corporações. A cadeia de fast food McDonalds, 
por exemplo, possui 18 mil restaurantes em 91 países. 

b) As transnacionais instalam suas fábricas em qualquer lugar do mundo onde existam as melhores 
vantagens fiscais, mão de obra e matérias-primas baratas. Essa tendência leva a uma 
transferência de empregos dos países ricos - que possuem altos salários e inúmeros benefícios 
- para as nações industriais emergentes, como os Tigres Asiáticos. 

c) A crescente concorrência internacional tem obrigado as empresas a aumentar custos, com o 
objetivo de obter preços menores e qualidade alta para os seus produtos. Nessa reestruturação 
estão sendo eliminados vários postos de trabalho, tendência que é chamada de desemprego 
estrutural. 

d) O fim de milhares de empregos, no entanto, é acompanhado pela criação de outros pontos de 
trabalho. Novas oportunidades surgem, por exemplo, no setor agrícola, com o surgimento de um 
novo tipo de empresa, as de “inteligência intensiva”, que se diferenciam das indústrias de capital 
ou mão de obra intensivas. 

e) Caixas automáticos tomam o lugar de caixas de bancos, fábricas robotizadas dispensam 
operários, escritórios informatizados prescindem datilógrafos e contadores. Nos países 
subdesenvolvidos e pobres, o desemprego também é causado pelo deslocamento de fábricas 
para os países com custos de produção mais baixos. 

 

 

7. “Estamos testemunhando o reverso da tendência histórica da assalariação do trabalho e socialização 
da produção, que foi característica predominante na era industrial. A nova organização social e 
econômica baseada nas tecnologias da informação visa à administração descentralizadora, ao 
trabalho individualizante e aos mercados personalizados. As novas tecnologias da informação 
possibilitam, ao mesmo tempo, a descentralização das tarefas e sua coordenação em uma rede 
interativa de comunicação em tempo real, seja entre continentes, seja entre os andares de um mesmo 
edifício.” 

CASTELLS, M. A sociedade em rede. São Paulo: Paz e Terra, 2006 (adaptado). 

No contexto descrito, as sociedades vivenciam mudanças constantes nas ferramentas de 
comunicação que afetam os processos produtivos nas empresas. Na esfera do trabalho, tais 
mudanças têm provocado 

a) o aprofundamento dos vínculos dos operários com as linhas de montagem sob influência dos 
modelos orientais de gestão. 

b) o aumento das formas de teletrabalho como solução de larga escala para o problema do 
desemprego crônico. 

c) o avanço do trabalho flexível e da terceirização como respostas às demandas por inovação e com 
vistas à mobilidade dos investimentos. 

d) a autonomização crescente das máquinas e computadores em substituição ao trabalho dos 
especialistas técnicos e gestores. 

e) o fortalecimento do diálogo entre operários, gerentes, executivos e clientes com a garantia de 
harmonização das relações de trabalho. 
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8. “Atualmente, com a globalização da economia, a situação dos trabalhadores assalariados está se 
deteriorando cada vez mais. Intensifica-se a abertura ou a transferência de filiais de empresas para 
países onde os salários são mais baixos e a legislação trabalhista é mais flexível, em detrimento dos 
trabalhadores.” 

MOREIRA, João Carlos. Geografia. São Paulo: Scipione, 2005. p. 444. 

Assinale entre as alternativas abaixo aquela que reflete a situação dos trabalhadores no mundo 

globalizado: 

a) A participação da população economicamente ativa no mercado de trabalho envolve, cada vez 

mais, a necessidade de investimentos em escolas profissionalizantes e universidades, com 

grande grau de qualificação profissional, com exceção dos empregos no setor terciário. 

b) Há sobra e falta de emprego ao mesmo tempo, dependendo da qualificação da mão de obra e do 

acesso às escolas pela maioria da população economicamente ativa. Muitas vagas não são 

preenchidas por falta de qualificação exigida para o cargo. 

c) Os assalariados dos países pobres têm uma participação mais favorável na renda nacional 

auferida, pois podem ser despedidos sem encargos muito grandes para as empresas e 

substituídos rapidamente por outros. 

d) O investimento em robotização e informática nas grandes empresas leva ao desemprego 

estrutural, fortalecendo a ação dos sindicatos e a força dos empregados menos qualificados em 

negociações trabalhistas. 

e) O desemprego não é um dos maiores problemas do mundo atual. Entre os países desenvolvidos, 

o que tem provocado discussões em encontros do G-8, no Fórum Econômico Mundial, é a procura 

de trabalhadores imigrantes para seus postos de trabalho. 

 

 

9. Entre as promessas contidas na ideologia do processo de globalização da economia estava a 
dispersão da produção do conhecimento na esfera global, expectativa que não se vem concretizando. 
Nesse cenário, os tecnopolos aparecem como um centro de pesquisa e desenvolvimento de alta 
tecnologia que conta com mão de obra altamente qualificada. Os impactos desse processo na 
inserção dos países na economia global deram-se de forma hierarquizada e assimétrica. Mesmo no 
grupo em que se engendrou a reestruturação produtiva, houve difusão desigual da mudança de 
paradigma tecnológico e organizacional. O peso da assimetria projetou-se mais fortemente entre os 
países mais desenvolvidos e aqueles em desenvolvimento. 

BARROS, F. A. F. Concentração técnico-científica: uma tendência em expansão no mundo contemporâneo: Campinas: 

Inovação Uniemp, v. 3, n°1 jan./fev. 2007 

Diante das transformações ocorridas, é reconhecido que: 

a) A inovação tecnológica tem alcançado a cidade e o campo, incorporando a agricultura, a indústria 
e os serviços, com maior destaque nos países desenvolvidos. 

b) Os fluxos de informações, capitais, mercadorias e pessoas têm desacelerado, obedecendo ao 
novo modelo fundamentado em capacidade tecnológica. 

c) As novas tecnologias se difundem com equidade no espaço geográfico e entre as populações 
que as incorporam em seu dia a dia. 

d) Os tecnopolos, em tempos de globalização, ocupam os antigos centros de industrialização, 
concentrados em alguns países emergentes. 

e) O crescimento econômico dos países em desenvolvimento, decorrente da dispersão da produção 
do conhecimento na esfera global, equipara-se ao dos países desenvolvidos. 
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10. Um certo carro esporte é desenhado na Califórnia, financiado por Tóquio, o protótipo criado em 

Worthing (Inglaterra) e a montagem é feita nos EUA e México, com componentes eletrônicos 

inventados em Nova Jérsei (EUA), fabricados no Japão. (…). Já a indústria de confecção norte-

americana, quando inscreve em seus produtos ‘made in USA’, esquece de mencionar que eles foram 

produzidos no México, Caribe ou Filipinas.  
Renato Ortiz, Mundialização e Cultura 

O texto ilustra como em certos países produz-se tanto um carro esporte caro e sofisticado, quanto 

roupas que nem sequer levam uma etiqueta identificando o país produtor. De fato, tais roupas 

costumam ser feitas em fábricas — chamadas “maquiladoras” — situadas em zonas-francas, onde os 

trabalhadores nem sempre têm direitos trabalhistas garantidos. 

 

A produção nessas condições indicaria um processo de globalização que 

a) fortalece os Estados Nacionais e diminui as disparidades econômicas entre eles pela 
aproximação entre um centro rico e uma periferia pobre. 

b) garante a soberania dos Estados Nacionais por meio da identificação da origem de produção dos 
bens e mercadorias. 

c) fortalece igualmente os Estados Nacionais por meio da circulação de bens e capitais e do 
intercâmbio de tecnologia. 

d) compensa as disparidades econômicas pela socialização de novas tecnologias e pela circulação 
globalizada da mão de obra. 

e) reafirma as diferenças entre um centro rico e uma periferia pobre, tanto dentro como fora das 
fronteiras dos Estados Nacionais. 

 

 

Questão contexto 

 

“As principais bolsas da Europa fecharam no vermelho nesta segunda-feira em meio aos temores e 

incertezas gerados pela saída do Reino Unido da União Europeia. As ações dos bancos britânicos 

despencaram na Bolsa de Londres, levando à suspensão das negociações dos papéis de Barclays e 

Royal Bank of Scotland (RBS) por cinco minutos. As companhias aéreas também sofreram grandes 

perdas. Já a libra esterlina voltou a tocar nesta segunda-feira o menor nível nos últimos 31 anos em 

relação ao dólar, por causa do chamado Brexit.” 

Disponível em: http://oglobo.globo.com/economia/incertezas-em-relacao-ao-brexit-fazem-bolsas-europeias-cairem-

19588918#ixzz4CoOmEUN. Acesso em: 27 de jun. de 2016. 

 

Após a decisão pelo Brexit, saída do Reino Unido da União Europeia, através de um referendo, parte da 

população está contrariada, pois acredita que os benefícios de permanecer no bloco superam as 

incertezas que a saída representa. Além disso, já é possível verificar na economia os efeitos negativos 

do Brexit, como apresentado no texto.  

Nesse sentido, no contexto da globalização, destaca-se a formação da União Europeia como uma 

forma de inserção no contexto geopolítico mundial. Aponte duas características econômicas desse 

bloco e explique o benefício geopolítico que elas proporcionam aos países que o compõem.  
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1. B 

Os trechos da música apontam os diferentes níveis de inserção dos países na lógica da globalização, 

em que alguns países são mais valorizados que outros nas trocas comerciais e no direcionamento 

dos fluxos populacionais. 

 

2. B 

O texto trata da estratégia de fragmentação empresarial em busca de maiores vantagens. Uma 

consequência social desse processo é a mobilidade ocupacional, pois o avanço dos transportes e 

comunicações possibilitou as trocas, mesmo com a existência de distâncias físicas. 

 

3. C 

No texto, é abordada a “eliminação de obstáculos técnicos”, ou seja, o advento de novas técnicas 

(principalmente de transporte e de comunicação) possibilitado pela globalização. Sendo assim, 

identifica-se a melhoria na infraestrutura de transportes, como um importante aspecto técnico que 

permitiu uma nova organização da produção. 

 

4. C 

A crise financeira que começou no final de 2007 e agravou-se em 2008, nos Estados Unidos, ocorreu 

após o colapso da bolha especulativa no mercado imobiliário, alimentada pela enorme expansão de 

crédito bancário e potencializada pelo uso de novos instrumentos financeiros. Essa mesma crise 

rapidamente espalhou-se pelo mundo todo em poucos meses, demonstrando a interdependência 

entre os mercados que formam o sistema econômico. 

 

5. E 

A questão trata do mundo globalizado inserido em um contexto de crescente aplicação tecnológica. 

A mensagem do texto é de crítica ao modelo, que, ao criar possibilidades de substituição de mão de 

obra por máquinas, aumentou muito o nível de desemprego. 

 

6. B 

As empresas transnacionais, corporações industriais, comerciais e de prestação de serviços que 

atuam em distintos territórios dispersos no mundo, ultrapassando, assim, os limites territoriais dos 

países de origem, têm buscado a transferência de suas unidades produtivas dos centros industriais 

consolidados, conservando neles, geralmente, apenas suas sedes, para os países emergentes, 

buscando cortes de gastos, como isenções ficais, baixos salários, baixa pressão ambiental, entre 

outros. 

 

7. C 

É preciso dominar as características da Terceira Revolução Industrial: a desconcentração industrial, 

que só foi possível pelo desenvolvimento dos setores de comunicação e transporte, a fim de explorar 

mão de obra mais barata e aproveitar os locais mais vantajosos para cada setor; a flexibilização nas 

formas produtivas, incluindo as terceirizações, os teletrabalhos e as novas formas de contratação 

como um todo; e o aumento da competição, motivado pelas aglutinações que as maiores empresas 

multinacionais realizaram com médias empresas de elites locais. 
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8. B 

Em um contexto de globalização, na mesma medida, são criados postos de trabalho que exigem 

qualificação profissional e a concorrência para conseguir emprego é elevada, pois a mecanização gera 

uma demanda por esse tipo de mão de obra e gera, também, a criação de postos de trabalho no setor 

de comércio e serviços, que acaba absorvendo a mão de obra não qualificada dispensada após a 

modernização técnica da produção industrial. 

 

9. A 

A modernização tecnológica abrangeu todos os setores da economia, em especial os setores primário 

e secundário, principalmente nos países desenvolvidos, que historicamente detêm o conhecimento 

científico e investem em pesquisas através dos chamados tecnopolos. 

 

10. E 

As diferenças entre centro e periferia, entre ricos e pobres, ocorre em duas escalas: no interior dos 

países e entre os países. Esse último caso, em um contexto de globalização, é formado por um 

comando tecnológico dos países ricos, que detêm o conhecimento acerca do desenvolvimento 

científico das técnicas, e os países pobres, que acabam sendo áreas que recebem os ônus de todo o 

processo, como seus trabalhadores explorados. 

 

 

Questão Contexto  

A União Europeia (UE) é o maior bloco econômico mundial e possui sete instituições financeiras, 

políticas, de controle e legislação: Parlamento Europeu, Conselho da União Europeia, Comissão 

Europeia, Conselho Europeu, Banco Central Europeu, Tribunal de Justiça da União Europeia e Tribunal 

de Contas Europeu. Entre os objetivos do bloco, encontram-se o desenvolvimento de um mercado 

financeiro europeu e a formação de uma união aduaneira entre os países membros. Além disso, integrar 

esse bloco representa possuir aliados nos mais importantes órgãos e instituições de tomada de decisão 

geopolítica, como a ONU. 
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América Portuguesa: o século do ouro e os levantes coloniais 

 

Resumo 

 

O Brasil anterior a descoberta do ouro em Minas Gerais vivia o esplendor do açúcar, o nordeste era o 

centro econômico e político da colônia, a economia litorânea era basicamente o açúcar, da costa sul á norte 

engenhos e sua sociedade patriarcal espalhavam-se, primeiro com o mercado de mão de obra indígena e depois 

com a mão de obra negra. 

As regiões forneciam lucro e bens diversos e sem uma integração, o sertão nordestino fornecia o gado, 

os litorais o açúcar, nos séculos XVII e XVIII a região norte se fortaleceria como fornecedora das drogas do 

sertão, o sudeste se focava no açúcar e na captura de índios em São Paulo e o sul comercializava com as 

colônias espanholas legalmente (durante a união ibérica) e depois ilegalmente além da tradicional pecuária. 

No entanto a descoberta do ouro implicaria em mudanças diretas e indiretas a longo e curto prazo que 

moldariam o espaço e a economia do Brasil moderno, já que esse processo histórico iniciado com a descoberta 

do ouro por bandeirantes no fim do século XVII mudaria o eixo econômico e político do Brasil até a 

contemporaneidade. 

 

Aspectos Econômicos 

O período de grande mineração é frequentemente visto pelo aspecto econômico, vemos uma mudança 

de atividade mais influenciada pela coroa, vemos uma preocupação impar do império com o assunto, logo 

descoberto bastou o primeiro problema como a guerra dos emboabas, que no fim dava prejuízos ao erário real 

para ela impor suas primeiras leis e seus soldados, as estradas tinham mais vigilância, as Casas de Fundição 

seriam instaladas onde o ouro legal seria fundido e levaria o selo do império. 

A política fiscal da coroa ficou muito conhecida pela expressão popular “quinto dos infernos” já que era 

cobrado inicialmente a quinta parte (20%) da produção, de inicio a grande parte da atividade minera era de 

aluvião com trabalho livre. Mais tarde o império ira vender concessões de minas maiores especialmente de 

diamantes a elite do império. 

Logo com a crise do antigo regime durante o século XVIII o Marques de Pombal iria endurecer ainda mais 

a política fiscal, com a cobrança da Derrama, que consistia em uma cota de quinze arrobas dos distritos 

mineradores, no entanto a meta não era atingida, a lei fazia acumular a dívida nos anos seguintes mas os donos 

manipulavam a cobrança da taxa. Essa taxa e algumas outras cobranças abusivas (além de outros motivos) 

como o confisco de objetos de ouro dos ricos “homens bons” motivaram frequentes reclamações e alguns 

movimentos políticos da região como a Inconfidência Mineira. 
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Aspectos Sociais e Políticos 

Vemos uma mudança enorme na demografia da colônia, uma massa de imigrantes advindos de várias 

partes da colônia e da metrópole tinha destino em Minas Gerais, apesar de conter alguns imigrantes, a maioria 

da população livre era portuguesa ou luso-brasileira. Isso se devia a proibição de imigrantes nas zonas 

mineradoras por uma medida de segurança contra invasões de nações interessadas no ouro da colônia. 

Outro fato marcante foi o surgimento de uma classe média e elite urbana, formada por profissionais 

liberais, militares, funcionários públicos, artistas e comerciantes. Entre os últimos se destacavam os tropeiros, 

que eram donos de tropas de mulas de transporte que interligavam os mercados dentro e fora de Minas. Essa 

população urbana se organizava frequentemente em reclamações contra as imposições reais, chegando a 

organizar movimentos político como vimos na Revolta de Vila Rica em 1720 e na Inconfidência Mineira de 1789. 

Em Minas Gerais a mistura cultural das vertentes negras, indígenas e branca, especialmente portuguesa 

devido à proibição de estrangeiros fez emergir uma cultura única em diversos aspectos, como a culinária e o 

feijão tropeiro que é uma refeição característica dos que conduziam as tropas de mulas ou a arte barroca 

amplamente usadas nas diversas igrejas espalhadas pelos distritos do ouro. 
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Exercícios 

 

1. Em 1703, Portugal e Inglaterra assinaram um acordo comercial, o Tratado de Methuen que, segundo 

Celso Furtado, (...) significou para Portugal renunciar a todo desenvolvimento manufatureiro e implicou 

transferir para a Inglaterra o impulso dinâmico criado pela produção aurífera no Brasil. (...) 
Celso Furtado. Formação Econômica do Brasil. São Paulo: Nacional, 1969. p. 38 

 
Sobre o período da mineração do Brasil, pode-se afirmar que: 

a) deslocou para a região do nordeste da colônia um contingente populacional, oriundo do reino e da 

zona litorânea, motivado pela febre do ouro. 

b) permitiu a formação, em Vila Rica, de uma classe média urbana, que conspirou contra a Metrópole, 

objetivando a construção de um Estado republicano, com a abolição imediata da escravidão. 

c) possibilitou, entre outros fatores, à Inglaterra, acumulação de capitais, que transformou o sistema 

bancário inglês no mais importante centro financeiro da Europa. 

d) confirmou para os ingleses seus interesses mercantis sobre o continente americano, uma vez que 

a Coroa Portuguesa permitiu a instalação de indústrias na colônia. 

e) resultou no crescimento urbano da colônia associado ao desenvolvimento do comércio externo, que 

abastecia a região do ouro. 

 

 

2. A extração de ouro na região das Minas, no século XVIII, produziu várias rotas de circulação e de 

comércio. Entre elas podemos destacar a ligação por terra das Minas com 

a) o Norte, que permitia a chegada de trabalhadores indígenas da Amazônia e de especiarias. 

b) a Europa, que facilitava o escoamento do ouro e a entrada de matérias-primas e alimentos. 

c) o Rio de Janeiro, que permitia acesso mais rápido e fácil dos minérios aos portos. 

d) a Bolívia, que articulava a produção de ouro para Portugal à extração da prata boliviana para a 

Espanha. 

e) o Sul, que abastecia a região mineradora de produtos industrializados, de gado e de açúcar. 

 

 

3. O grande desenvolvimento do Barroco no Brasil, no século XVIII, pode ser associado 

a) ao crescimento urbano, graças à expansão de atividades manufatureiras, o que incentivou a 

produção científica. 

b) à necessidade de criar uma arte genuinamente nacional, para afirmar a identidade dos brasileiros. 

c) à demanda por obras de arte que retratassem a realidade na colônia, em especial sobre o trabalho 

escravo. 

d) à riqueza que circulava graças ao ouro, além da presença de associações religiosas nas cidades 

mineiras. 

e) ao interesse em construir um passado glorioso para os colonos, descendentes de portugueses, 

índios e negros. 
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4. “(...) a terra que dá ouro esterilíssima de tudo o que se há mister para a vida humana (...). Porém, tanto 

que se viu a abundância de ouro que se tirava e a largueza com que se pagava tudo o que lá ia, (...) e logo 

começaram os mercadores a mandar às minas o melhor que chega nos navios do Reino e de outras 

partes, assim de mantimentos, como de regalo e de pomposo para se vestirem, além de mil bugiarias de 

França (...) E, a este respeito, de todas as partes do Brasil se começou a enviar tudo o que a terra dá, com 

lucro não somente grande, mas excessivo. (...) E estes preços, tão altos e tão correntes nas minas, foram 

causa de subirem tanto os preços de todas as coisas, como se experimenta nos portos das cidades e 

vilas do Brasil, e de ficarem desfornecidos muitos engenhos de açúcar das peças necessárias e de 

padecerem os moradores grande carestia de mantimentos, por se levarem quase todos aonde hão de 

dar maior lucro.” 
Antonil, Cultura e opulência do Brasil, 1711. 

No texto, o autor refere-se a uma das consequências da descoberta e exploração de ouro no Brasil 

colonial. Trata-se 

a) do desenvolvimento de manufaturas para abastecer o mercado interno. 

b) da inflação devido à grande quantidade de metais e procura por mercadorias. 

c) do incremento da produção de alimentos e tecidos finos na área das minas. 

d) da redução da oferta de produtos locais e importados na região mineradora. 

e) do desabastecimento das minas devido à maior importância das vilas litorâneas. 

 

 

5. Nas Minas Gerais do século XVIII, o ouro era extraído pela Coroa Portuguesa com base no trabalho 

escravo de: 

a) negros africanos e crioulos, que passavam o dia garimpando como escravos de ganho, voltando 

para as vistas de seus senhores e feitores à noite. 

b) negros de origem africana, que eram vigiados por feitores para que não roubassem ou escondessem 

diamantes. 

c) negros e índios, que se uniam para explorar os diamantes, dividindo os lucros com seus senhores 

ou patrões. 

d) africanos livres, que trabalhavam em regime de liberdade vigiada, já que podiam roubar a parte de 

seus patrões. 

e) homens livres pobres e ex-escravos, que dividiam o lucro dos diamantes com seus patrões e com o 

Estado português. 
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6. Leia o poema a seguir. 
Evém a Bandeira dos Polistas... 

num tropel soturno. 

Rasgando as lavras 

ensacando ouro, 

encadeiam Vila Boa 

nos morros vestidos 

de pau-d’arco. 

Foi quando a perdida gente 

riscou o roteiro incerto 

do velho Bandeirante. 

E Bartolomeu Bueno, 

num passe de magia 

histórica, 

tira Goyaz de um prato de aguardente 

e ficou sendo o Anhangüera. 
CORALINA, Cora. Anhangüera. Melhores poemas. Seleção de Darcy França Denófrio. São Paulo: Global, 2004. p. 84-86. (Coleção 

Melhores poemas). [Adaptado]. 

A produção de identidades pode levar à busca de mitos fundadores. O poema de Cora Coralina expressa 

a relação entre um símbolo mítico e a identidade goiana, ao destacar que 

a) o imaginário goiano rejeitou a figura do bandeirante, considerando o caráter usurpador presente na 

descoberta do ouro. 

b) a chegada dos bandeirantes foi considerada o acontecimento que simbolizou o abandono da 

identidade rural na capitania. 

c) a utilização do ardil da aguardente forjou a narrativa de receptividade entre a “perdida gente” e os 

bandeirantes paulistas. 

d) a descoberta do ouro concedeu importância à figura do bandeirante como emblema da inserção de 

Goiás no cenário nacional. 

e) as bandeiras, como estratégia político-militar portuguesa, objetivavam simbolizar o poder 

metropolitano na região. 

 

7. A produção artística barroca no Brasil colonial, fortemente relacionada à Igreja Católica, teve em Antônio 

Francisco Lisboa – o Aleijadinho –, uma das suas figuras mais proeminentes. De fato, ele foi responsável: 

a) pelos afrescos da igreja da Ordem Terceira de São Francisco, em Belo Horizonte. 

b) pelas esculturas de imagens, em pedra sabão, representando os doze profetas, que ornamentam o 

pátio da igreja de São Jesus do Matosinhos, em Congonhas do Campo, MG. 

c) pelas esculturas, em madeira dourada, representando os doze apóstolos, na entrada da igreja de 

São Jesus do Matosinhos, em Congonhas do Campo – MG. 

d) pelo conjunto de aproximadamente sessenta e seis imagens religiosas, esculpidas em pedra-sabão 

e que se encontram espalhadas em igrejas de todo o Brasil. 

e) pela ornamentação, em pintura dourada, do altar da igreja da Ordem Terceira de São Francisco no 

Recife. 
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8. “Não e gente matriculada nos livros de Vossa Majestade, não recebem saldo, nem ajuda de pano, ou de 

munição. São umas agregações que fazemos, alguns de nós, entrando cada um com seus servos de 

armas que têm. (...) [para] adquirir o tapuia gentio-bravo e comedor de carne humana, para o reduzir para 

o conhecimento da urbana humanidade e humana sociedade. (...) em vão trabalha quem os quer fazer 

anjos, antes de os fazer homens (...)”. O relato acima é trechos de uma Carta de Domingos Jorge Velho 

datada de 15 de julho de 1694, enviada ao monarca português. 
ENNES, Ernesto apud MONTELLATO, Andréa Rodrigues Dias. História Temática: diversidade cultural e conflitos. 6ª série. São 

Paulo: Scipione, 2000, p. 98. 

Observe o texto acima e marque o item VERDADEIRO: 

a) Domingos Jorge Velho foi um dos principais bandeirantes do Brasil, atuou em vários estados do 

Nordeste: Bahia, Pernambuco, Piauí, Paraíba, Ceará e foi tido como o comandante da expedição que 

destruiu o Quilombo dos Palmares; 

b) Estas expedições dos bandeirantes tinham como objetivo predominante captura r os indígenas, 

procurar por pedras e metais preciosos e descobrir novas terras para o Rei de Portugal; 

c) Os bandeirantes paulistas tinham por objetivo colonizar as terras e civilizar os indígenas, dando-lhes 

uma vida digna como trabalhadores urbanos. 

d) O único objetivo dos bandeirantes era lutar com indígenas rebeldes e escravos fugitivos; 

e) Os bandeirantes apesar de não receberem ajuda financeira do Rei, precisavam enviar -lhe cartas 

como esta, solicitando permissão para executar as expedições. 

 

 

9. “[...] Do seu calmo esconderijo, 
o ouro vem, dócil e ingênuo; 

torna-se pó, folha, barra, 

prestígio, poder, engenho... 

É tão claro! – e turva tudo 

honra, amor e pensamento.[...]” 

Cit. Myriam Mota e patrícia Braick, História das Cavernas ao Terceiro Milênio, 2002, p. 223 

 

Uma população composta por mercadores, fixos ou ambulantes, artífices, alfaiates, ourives, entre outros 

segmentos sociais, favoreceu para que se desenvolvesse nas vilas mineiras 

a) a música popular brasileira e a valorização do samba com o símbolo da nacionalidade. 

b) um barroco exclusivamente português sem desenvolvimento de um estilo próprio da região aurífera. 

c) uma vida rural, marcada pela presença do patriarcalismo e de um pobre desenvolvimento cultural. 

d) uma forte repressão do governo à prática de saraus e apresentações de peças musicais eruditas. 

e) o barroco mineiro com marcas nas Igrejas, como a de São Francisco de Assis, em Ouro Preto, que 

tem projeto e esculturas de Aleijadinho e pintura de Manuel da Costa Ataíde. 
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10. “E o pior é que a maior parte do ouro que se tira das minas passa em pó e em moeda para os reinos 

estranhos e a menor quantidade é a que fica em Portugal e nas cidades do Brasil...” 
João Antonil. Cultura e opulência do Brasil por suas drogas e minas, 1711. 

Esta frase indica que as riquezas minerais da colônia 

a) produziram ruptura nas relações entre Brasil e Portugal. 

b) foram utilizadas, em grande parte, para o cumprimento do Tratado de Methuen entre Portugal e 

Inglaterra. 

c) prestaram-se, exclusivamente, aos interesses mercantilistas da França, da Inglaterra e da Alemanha. 

d) foram desviadas, majoritariamente, para a Europa por meio do contrabando na região do rio da Prata. 

e) possibilitaram os acordos com a Holanda que asseguraram a importação de escravos africanos. 
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Gabarito 

 

1. C 

A Inglaterra lucrava muito mais vendendo panos a Portugal do que Portugal vendendo vinhos a Inglaterra, 

sendo que o primeiro é muito mais utilizado do que o segundo produto, assim os ingleses acumulavam 

capitais provenientes do ouro de Minas. 

 

2. C 

O Rio de Janeiro era o porto mais próximo da região das minas, além de ser protegido pela baia de 

Guanabara e ser a capital da colônia, facilitando a fiscalização. 

 

3. D 

O barroco, assim como várias formas de arte, se desenvolveu graças a grande riqueza advinda do ouro que 

patrocinou vários artistas. 

 

4. B 

A economia do ouro teve ainda alguns pontos negativos, como a inflação devido ao alto volume de 

circulação de moedas e a falta de alguns gêneros na colônia. 

 

5. B 

As grandes minas de ouro e diamantes utilizavam a mão de obra escrava que contratava com a mão de 

obra livre da mineração de aluvião. 

 

6. D 

Os bandeirantes pela descoberta do ouro foi um dos principais fundadores de vilas na região central do 

Brasil, por isso sua figura é associada ao povoamento de Goiás e Minas Gerais 

 

7. B 

Aleijadinho é um dos exemplos de como quase sempre o florescimento econômico acompanha um 

florescimento artístico, podemos ver isso no renascimento cultural que foi precedido de um renascimento 

comercial. 

 

8. A 

O bandeirante em questão argumenta contra a proteção dada aos índios pelo governo português e pela 

igreja. 

 

9. E 

Vemos novamente um exemplo de florescimento cultural em uma área rica, já que o ouro não atraiu 

somente mineiros, mas também artistas, artesãos e comerciantes. 

 

10. B 

A Inglaterra ficou com a maior parte do ouro brasileiro em virtude do desvantajoso acordo de Panos e 

Vinhos, já que os panos são vendidos em quantidades maiores que os vinhos. 
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Escravidão nas Américas 

 

Resumo 

 

Depois da conquista de Ceuta pelos portugueses no contexto da Expansão Marítima,  os europeus 

entraram na grande rede de comércio de escravos que até o século XIX forçou a migração de 

aproximadamente 100 milhões de pessoas para alimentar a necessidade de mão de obra nas recém 

“descobertas” colônias americanas. Durante séculos, o tráfico de seres humanos se converteu em uma 

atividade muito lucrativa para as monarquias da Europa.  

Durante a expansão marítica, pode-se perceber a montagem de  uma rede de comércio humano em 

todo o oceano atlântico, onde praticamente todas as nações europeias se utilizavam de escravos. Os 

portugueses utilizavam amplamente esse modelo de mão-de obra, os espanhóis se utilizavam como mão 

de obra complementar nas colônias da américa do sul mas devido ao extermínio dos povos nativos do caribe 

insular a mão de obra escrava foi amplamente utilizada em Cuba, Jamaica e Santo Domingo. Os ingleses, 

por sua vez, se utilizavam de escravos somente no sul do atual Estados Unidos. Os principais locais de 

negociação de escravos eram o Congo e o Andongo qual os portugueses chamavam de Angola.  

Mesmo com o comércio de escravos sendo forte na parte insular do império português, como Cabo 

Verde, os primeiros povos a serem escravizados no Brasil foram os povos nativos. Estes eram capturados 

principalmente em São Paulo pelos bandeirantes. No entanto, a proteção dos jesuítas aos nativos, já que 

objetivavam conquistar novos fieis, assim como os constantes ataques aos portugueses e a alta taxa de 

mortalidade pelo contato com as doenças trazidas da Europa contribuiram para a redução da escravização 

de nativos na América Portuguesa.  Porém, é importante lembrar que a principal motivação para adoção da 

mão-de-obra escrava africana foi a rentabilidade desta atividade. 

 

A vida do Africano na América Portuguesa 

 

Desde a adoção da mão de obra escrava, ela se mostrou fundamental às principais atividades 

econômicas desenvolvidas na América Portuguesa, como na empresa açucareira nordestina e na extração 

de metais preciosos em Minas Gerais. Entretanto, o trabalho escravo não se fazia presente somente nessas 

atividades. As casas das famílias coloniais possuíam os “escravos domésticos”. Havia ainda os “escravos 

tigres”, cujas obrigações eram de extrema importância em tempos de precário saneamento básico: deveriam 

levar tonéis cheios de fezes das casas ao local de despejo mais próximo.  

Alguns escravos, além disso, detinham a confiança de seus senhores. Alguns, inclusive, eram 

escolhidos para comercializarem seus produtos em lugares distantes do cativeiro. Conhecidos como 

“escravos de ganho”, circulavam pelas cidades e em outros centros de comércio, exemplificando o relevante 
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grau de autonomia que alguns escravos possuíam. Esses escravos eram mais comuns nas regiões 

mineradoras, devido a diversificação da economia.  

É preciso lembrar, além disso, que esses indivíduos sofriam com o pesado cotidiano de trabalho, o 

controle sobre suas vidas e os constantes castigos corporais. Em primeiro lugar, eles enfrentavam o 

transporte da África para a colônia nos porões dos navios negreiros, onde muitos morriam antes de chegar 

ao destino final. Após serem vendidos como mercadoria, eram obrigados a trabalhar, recebendo uma 

alimentação de péssima qualidade e vivendo as senzalas, locais escuros, úmidos e com pouca higiene, 

adaptado apenas para evitar fugas. Alguns estudos apontam que a expectativa de vida dos escravos, ao 

nascer, variava em torno de 19 anos e que sua “vida útil” de trabalho era de cerca de 9 anos.  

 

A Resistência  

 

A resistência contra a escravidão no Brasil é digna de citação, sua organização e defesa eram 

extraordinárias, os quilombos eram as comunidades negras localizadas no interior brasileiro onde os negros 

encontravam refúgios longe do trabalhos forçados para praticar sua cultura e religião, ao contrário do que 

muitos pensam, os quilombos tinham uma certa tolerância dos colonos brancos, que muitas vezes 

comercializavam com essas comunidades os quilombos abrigavam também alguns fugitivos criminais 

brancos, no entanto a tolerância acabava quando estas cresciam demais ou começavam a roubar viajantes 

nas estradas da colônia. 
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Exercícios 

 

1. Nos últimos anos, estudos acerca da escravidão têm revelado uma sociedade onde os negros, mesmo 

submetidos a condições subumanas, foram sujeitos de sua própria história. Sobre a atitude rebelde 

dos cativos, assegura-se que:  

a) Tarefas malfeitas e incompletas atestavam a veracidade dos argumentos sobre a ignorância dos 

escravos, o que impossibilitava a organização de movimentos rebeldes.  

b) A vigilância e fiscalização do feitor impediam a rebeldia, restringindo as alternativas de 

contestação à fuga e ao suicídio.  

c) As revoltas raramente ocorriam, pois, considerados mercadorias, os escravos se reconheciam 

como coisas e não como humanos.  

d) A rebeldia negra apoiou-se, sobretudo, na manutenção, por parte dos cativos, de seus valores 

culturais.  

e) O levante dos malês, em 1835, tinha forte conteúdo étnico, o que explica a excepcionalidade desse 

motim ocorrido na Bahia.  

 

 

2. “Ao fim e ao cabo, a introdução de africanos, acoplada ao embargo ao cativeiro indígena, permite que 

a metrópole portuguesa comande – durante certo tempo – as operações situadas a montante e a 

jusante do processo produtivo americano: os colonos devem recorrer à Metrópole para exportar suas 

mercadorias, mas também para importar seus fatores de produção, isto é, os africanos”.  
ALENCASTRO Luiz Felipe de. O Trato dos Viventes. São Paulo, Cia das Letras, 2000, p. 28.  

 

A partir da leitura do texto acima, pode-se afirmar que o processo de colonização português foi 

marcado:  

a) Pela ênfase no capital mercantil voltado para o mercado europeu e pela dependência do trabalho 

fabril da mão-de-obra escrava.  

b) Por um esforço de ocupação das faixas litorâneas e pelo incentivo à formação de pequenas 

propriedades.  

c) Pela evangelização e consequente domesticação das populações indígenas e pelo estímulo ao 

mercado interno.  

d) Por uma declarada opção pela força de trabalho do negro africano e por uma economia de 

subsistência.  

e) Pelo caráter comercial organizado com base na grande propriedade monocultora escravista e 

pela importância do tráfico africano 
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3. “Desde logo salientamos a doçura nas relações de senhores com escravos domésticos, talvez maiores 

no Brasil do que em qualquer outra parte da América.”  
FREYRE, Gilberto. Casa Grande & Senzala. Brasília, Editora Universidade de Brasília, 1963, p.393.  

 

Diferentemente do texto acima, a historiografia brasileira confirma que os escravos negros não foram 

totalmente passivos frente ao regime que os oprimia. Durante o período escravista brasileiro, uma das 

formas de resistência foi:  

a) a migração clandestina rumo à África  

b) a adoção da fé islâmica pelos escravos paulistas  

c) o surgimento de religiões com bases sincréticas  

d) a inexistência de uniões afetivas de caráter estável  

e) o aparecimento de rebeliões como a ‘Revolta da Chibata’  

 

 

4. O pau-brasil só poderia ser retirado de nossas matas se houvesse uma autorização preliminar da 

Coroa Portuguesa e o acerto das taxas era estipulado por esta. O primeiro a usufruir dessa concessão, 

em 1501, foi Fernando de Noronha, o qual tinha como sócios vários comerciantes judeus, que porém, 

em troca desta permissão, tinham por obrigação enviar embarcações à nova terra, encontrar pelo 

menos trezentas léguas de costa, pagar uma quantia pré-estipulada à Coroa e também edificar e 

conservar as fortificações, mantendo assim a segurança do novo território tão almejado pelos 

invasores.  
Disponível em: http://www.infoescola.com. Acesso em: 9 dez. 2013 (adaptado).  

 

A exploração do pau-brasil era realizada  

a) pelos indígenas, que conduziam as toras até o litoral para trocá-las por objetos do colonizador.  

b) por mão de obra livre europeia, com auxílio de africanos escravizados.  

c) por africanos escravizados trazidos das ilhas portuguesas da Madeira e Açores. 

d) pelos  nativos, que trocavam a madeira por ouro e armas de fogo.  

e) pelos próprios portugueses, que se  aventuravam pela mata em busca da madeira. 
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5. As razões que fizeram com que no Brasil colonial e mesmo durante o império a escravidão africana 

predominasse em lugar da escravidão dos povos indígenas podem ser atribuídas a (à): 

a) setores da Igreja e da Coroa que se opunham à escravização indígena; fugas, epidemias e 

legislação antiescravista indígena que a tornaram menos atraente e lucrativa.  

b) religião dos povos indígenas, que proibia o trabalho escravo. Preferiam morrer a ter que se se 

submeterem às agruras da escravidão que lhes era imposta nos engenhos de açúcar ou mesmo 

em outros trabalhos.  

c) reação dos povos indígenas, que, por serem bastante organizados e unidos, toda vez que se 

tentou capturá-los, eles encontravam alguma forma de escapar ao cerco dos portugueses.  

d) ausência de comunicação entre os portugueses e os povos indígenas e à dificuldade de acesso 

ao interior do continente, face ao pouco conhecimento que se tinha do território e das línguas 

indígenas.  

e) um enorme preconceito que existia do europeu em relação ao indígena, e não em relação ao 

africano, o que dificultava enormemente o aproveitamento do indígena em qualquer atividade. 

 

 

6. Chegança  

Sou Pataxó,  

Sou Xavante e Carriri,  

Ianonâmi,  sou Tupi Guarani, sou Carajá.  

Sou Pancararu,  

Carijó, Tupinajé,  

Sou Potiguar, sou Caeté,  

Ful-ni-ô, Tupinambá.  

Eu atraquei num porto muito seguro,  

Céu azul, paz e ar puro...  

Botei as pernas pro ar.  

Logo sonhei que estava no paraíso,  

Onde nem era preciso dormir para se sonhar.  

Mas de repente me acordei com a surpresa:  

Uma esquadra portuguesa veio na praia atracar.  

De grande-nau,  

Um branco de barba escura,  

Vestindo uma armadura me apontou pra me pegar.  

E assustado dei um pulo da rede,  

Pressenti a fome, a sede,  

Eu pensei: "vão me acabar".  

Levantei-me de Borduna já na mão.  

Ai, senti no coração,  

O Brasil vai começar.  

NÓBREGA, A; e FREIRE, W. CD Pernambuco falando para o mundo, 1998.  
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A letra da canção apresenta um tema recorrente na história da colonização brasileira, as relações de 

poder entre portugueses e povos nativos, e representa uma crítica à ideia presente no chamado mito  

a) da democracia racial, originado das relações cordiais estabelecidas entre portugueses e nativos 

no período anterior ao início da colonização brasileira.  

b) da cordialidade brasileira, advinda da forma como os povos nativos se associaram 

economicamente aos portugueses, participando dos negócios coloniais açucareiros.  

c) do brasileiro receptivo, oriundo da facilidade com que os nativos brasileiros aceitaram as regras 

impostas pelo colonizador, o que garantiu o sucesso da colonização.  

d) da natural miscigenação, resultante da forma como a metrópole incentivou a união entre colonos, 

ex-escravas e nativas para acelerar o povoamento da colônia.  

e) do encontro, que identifica a colonização portuguesa como pacífica em função das relações de 

troca estabelecidas nos primeiros contatos entre portugueses e nativos. 

 

 

7. Dali avistamos homens que andavam pela praia, obra de sete ou oito. Eram pardos, todos nus. Nas 

mãos traziam arcos com suas setas. Não fazem o menor caso de encobrir ou de mostrar suas 

vergonhas; e nisso têm tanta inocência como em mostrar o rosto. Ambos traziam os beiços de baixo 

furados e metidos neles seus ossos brancos e verdadeiros. Os cabelos seus são corredios. 
CAMINHA, P. V. Carta. RIBEIRO, D. et al. Viagens pela história do Brasil: documentos. São Paulo: Companhia das Letras, 1997 

(adaptado). 

 

O texto é parte da famosa Carta de Pero Vaz de Caminha, documento fundamental para a formação 

da identidade brasileira. Tratando da relação que, desde esse primeiro contato, se estabeleceu entre 

portugueses e indígenas, esse trecho da carta revela a 

a) preocupação em garantir a integridade do colonizador diante da resistência dos índios à 

ocupação da terra. 

b) postura etnocêntrica do europeu diante das características físicas e práticas culturais do 

indígena. 

c) orientação da política da Coroa Portuguesa quanto à utilização dos nativos como mão de obra 

para colonizar a nova terra. 

d) oposição de interesses entre portugueses e índios, que dificultava o trabalho catequético e exigia 

amplos recursos para a defesa da posse da nova terra. 

e) abundância da terra descoberta, o que possibilitou a sua incorporação aos interesses mercantis 

portugueses, por meio da exploração econômica dos índios. 
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8. Torna-se claro que quem descobriu a África no Brasil, muito antes dos europeus, foram os 

própriosafricanos trazidos como escravos. E esta descoberta não se restringia apenas ao reino 

linguístico, estendia-se também a outras áreas culturais, inclusive à da religião. Há razões para pensar 

que os africanos, quando misturados e transportados ao Brasil, não demoraram em perceber a 

existência entre si de elos culturais mais profundos. 
SLENES, R. Malungu, ngoma vem! África coberta e descoberta do Brasil. Revista USP. n. 12, dez./jan./fev. 1991-92 – 

Adaptado. 

 

Com base no texto, ao favorecer o contato de indivíduos de diferentes partes da África, a experiência 

da escravidão no Brasil tornou possível a 

a) formação de uma identidade cultural afrobrasileira. 

b) superação de aspectos culturais africanos por antigas tradições europeias. 

c) reprodução de conflitos entre grupos étnicos africanos. 

d) manutenção das características culturais específicas de cada etnia. 

e) resistência à incorporação de elementos culturais indígenas. 

 

 

9. Seguiam-se vinte criados custosamente vestidos e montados em soberbos cavalos; depois 

destes,marchava o Embaixador do Rei do Congo magnificamente ornado de seda azul para anunciar 

ao  Senado que a vinda do Rei estava destinada para o dia dezesseis. Em resposta obteve repetidas 

vivas do povo que concorreu alegre e admirado de tanta grandeza. 
Coroação do Rei do Congo em Santo Amaro, Bahia apud DEL PRIORE, M. Festas e utopias no Brasil colonial. In: CATELLI JR, 

R. Um olhar sobre as festas populares brasileiras. São Paulo: Brasiliense, 1994 (adaptado). 

 

Originária dos tempos coloniais, as festa da Coroação do Rei do Congo evidencia um processo de 

a) exclusão social. 

b) imposição religiosa. 

c) acomodação política. 

d) supressão simbólica. 

e) ressignificação cultural. 
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10. A recuperação da herança cultural africana deve levar em conta o que é próprio do processo cultural: 

seu movimento, pluralidade e complexidade. Não se trata, portanto, do resgate ingênuo do passado 

nem do seu cultivo nostálgico, mas de procurar perceber o próprio rosto cultural brasileiro. O que se 

quer é captar seu movimento para melhor compreendê-lo historicamente. 
MINAS GERAIS: Cadernos do Arquivo 1: Escravidão em Minas Gerais. Belo Horizonte: Arquivo Público Mineiro, 1988. 

 

Com base no texto, a análise de manifestações culturais de origem africana, como a capoeira ou o 

candomblé, deve considerar que elas 

a) permanecem como reprodução dos valores e costumes africanos. 

b) perderam a relação com o seu passado histórico. 

c) derivam da interação entre valores africanos e a experiência histórica brasileira. 

d) contribuem para o distanciamento cultural entre negros e brancos no Brasil atual. 

e) demonstram a maior complexidade cultural dos africanos em relação aos europeus. 
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Gabarito 

 

1. D 

A estratégia de resistência dos cativos contra os portugueses era de manutenção dos costumes, 

mesmo depois da catequização imposta pelos europeus. 

 

2. E 

O tráfico de escravos foi uma atividades extremamente lucrativa para os comerciantes portugueses, 

sendo este tipo de mão-de-obra a base da economia colonial. 

 

3. C 

O sincretismo foi uma das consequências do contato (embora desigual) de diversas culturas no 

território colonial, além de ser um caminho para a sobrevivência de aspecto da cultural africana em 

diáspora. 

 

4. A 

A primeira forma de exploração empregada no território colonial foi o trabalho indígena. 

 

5. A 

Somado a isso, o tráfico de africanos se tornava uma atividade cada vez mais lucrativa. 

 

6. E 

É sabido que o “encontro” não pode ser caracterizado como amistoso e igualitário, uma vez que se 

estabeleceu uma relação de dominação. 

 

7. B 

As descrições do trecho apresentam uma postura eurocêntrica, atribuíndo um juízo de valor negativos 

às particularidades culturais dos nativos. 

 

8. A 

Tal particularidade foi possibilitada pelo contato de diversas culturas. 

 

9. E 

O Congado ou festa da Coroação do Rei do Congo é uma manifestação cultural que existe desde o 

período colonial em várias partes do Brasil. Tal festa tinha uma grande participação de escravos que 

faziam uma representação dos reinos existentes na África sincretizados com cultos religiosos católicos 

europeus. A congada contribuía para uma ressignificação cultural de tradições africanas, ou seja, 

misturavam-na a tradições europeias para serem melhores aceitas na sociedade branca escravista. 

 

10. C 

A cultura brasileira é historicamente resultado da mistura de diversas culturas, a indígena, europeia e a 

africana. Deste modo, ao tentar recuperar a cultural africana, como por exemplo, a capoeira e 

candomblé, devem levar em conta o sincretismo característico da cultura brasileira, ou seja, sua 

interação histórica. 
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Literatura Colonial 

Resumo 

 

No século XVI, momento histórico marcado pelas grandes navegações, os portugueses navegavam 

em busca de novas terras e acordos comerciais. Em 1500, com o intuito de encontrar o caminho das Índias, 

os navegantes acabaram avistando as terras brasileiras e, desde então, iniciou-se um grande processo 

colonizador ao território encontrado e aos índios que ali habitavam. 

 

 

 

O quinhentismo 
O período quinhentista é marcado pelo início do processo de colonização no Brasil. Não se trata de 

uma corrente literária, pois sua contribuição é muito mais histórica e informativa sobre aquele momento, 

uma vez que é caracterizada pelo choque cultural entre índios e europeus: os primeiros contatos, as relações 

de troca, a linguagem, a diferença entre os valores e hábitos e, também, a exploração indígena. Além disso, 

devido as cartas de Pero Vaz de Caminha, escrivão português, tivemos acesso às informações e relatos 

daquele período, tais como a descrição climática e geográfica. Contudo, essas manifestações propiciaram 

condições para as futuras produções literárias do Brasil colonial e fomentaram na criação de uma escrita 

artística voltada ao ambiente, ao homem e à formação cultural do país. 

 

A literatura informativa 
Também chamada de literatura da informação, é conhecida pelos relatos e descrições do território 

brasileiro durante os primeiros anos no processo de colonização brasileira. Os textos tinham o intuito de 

informar aos governantes de Portugal sobre o território explorado sobre os interesses comerciais: 

exploração de matéria-prima, área favorável para a implementação de colônias, a abundância de minérios, 

a grandiosidade da fauna, o contato com os indígenas, entre outros. 

Leia, abaixo, um trecho da carta do escrivão Pero Vaz de Caminha, enviada à corte Portuguesa, pouco 

tempo após a descoberta das terras brasileiras: 

 

"Andam nus sem nenhuma cobertura, nem estimam nenhuma cousa de cobrir nem mostrar suas vergonhas 

e estão acerca disso com tanta inocência como têm de mostrar no rosto. (...) Eles porém contudo andam 

muito bem curados e muito limpos e naquilo me parece ainda mais que são como as aves ou alimárias 

monteses que lhes faz o ar melhor pena e melhor cabelo que as mansas, porque os corpos seus são tão 

limpos e tão gordos e tão fremosos que não pode mais ser." 
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A literatura jesuítica 
A literatura jesuítica ou também intitulada como literatura de catequese surgiu com a chegada dos 

jesuítas ao Brasil-Colônia. Os jesuítas vieram à terra tupiniquim para catequizar os índios e, segundo a 

ideologia cristã, era uma maneira de livrá-los de seus “pecados” e conhecer a Deus, além de conquistar 

novos fiéis e, assim, expandir o catolicismo. Os principais nomes da literatura informativa são José de 

Anchieta, Manuel da Nóbrega e Fernão Cardim. É importante dizer, ainda, que os colonizadores ficaram 

insatisfeitos com a atuação dos jesuítas, visto que os índios eram usados como mão de obra escrava para 

a extração da árvore Pau Brasil e, sendo influenciados pelo catolicismo, muitos acabavam sendo protegidos 

pelos jesuítas para outros fins. 

 

O Barroco 
Marcado pelos ideais renascentistas do século XVI, o homem passa a se distanciar, aos poucos, do 

pensamento teocêntrico e aproxima-se das influências do antropocentrismo. Neste sentido, essa 

corrente literária é marcada pela dualidade ideológica, uma vez que no movimento da Contrarreforma na 

Europa, no século XVII, os indivíduos mostram-se divididos entre continuar seguindo os valores cristãos que 

os regiam, ou assumirem uma nova visão materialista do mundo e do homem. 

 

 

Contexto histórico 
São inúmeros os acontecimentos que marcaram o período barroco (no século XVII) e fizeram com que 

os indivíduos passassem, cada vez mais, a se afastar dos ideais cristãos. Tais fatos nos ajudam, também, a 

perceber a importância da Igreja como uma das principais instituições da sociedade. Dentre eles, devemos 

ressaltar: 

 

Renascimento 

• Divisão da sociedade em três classes: clero, nobreza e Terceiro Estado; 

• Reforma Protestante (iniciada no século XVI); 

• Contrarreforma 

 
(Pintura sobre O Concílio de Trento, ou também conhecido como Reforma Católica) 
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Características do barroco 
Saiba quais são as características mais marcantes da corrente barroca: 

Conflito entre a visão antropocêntrica e visão teocêntrica; 
Oposição entre o mundo material e o mundo espiritual; 
Idealização amorosa, sensualismo e sentimento de culpa cristã; 
Consciência sobre a efemeridade do tempo; 
Sentimento de morbidez; 
Gosto por raciocínios complexos. 
Além disso, os aspectos formais referentes ao Barroco são: 

 
 Uso de figuras de linguagens, tais como antítese, paradoxo e inversão; 
 Uso do soneto e versos decassílabos; 
 Vocabulário culto; 
 Gosto por construções complexas e raras; 
 Cultismo (jogo de palavras); 

 
 Conceptismo (jogo de ideias). 
 

O Barroco No Brasil 
O Brasil, no século XVII, ainda era uma colônia. Nesse momento, a exploração da cana-de- açúcar e a 

exploração do trabalho escravo eram as grandes movimentações econômicas. O Barroco no Brasil 

estava dividido em duas classificações: prosa e poesia. Na primeira, os grandes destaques são Padre 

Antônio Vieira, Sebastião da Rocha Pita e Nuno Marques Pereira. Já no campo da poesia, os nomes de 

Gregório de Matos, Bento Teixeira, Botelho de Oliveira e Frei Itaparica são os representantes da poesia. 

Padre Antônio Vieira era conhecido por seus sermões e seu caráter persuasivo. Por meio de sua 

oratória, visava resgatar novos fiéis à Igreja, denunciava a realidade social e abordava sobre as causas 

políticas da época, o que fez com que criasse muitas inimizades com os governantes. Além disso, suas 

pregações abordavam sobre a posição do índio, do domínio inglês sobre a colônia por ocasião da invasão 

holandesa e também sobre a educação espiritual. 

Na poesia, o grande nome era Gregório de Matos. O autor abordava três vertentes: 

• Poesia lírica: dividida em duas vertentes, ambas marcadas pela exploração de contrastes: as de 

natureza filosófica e reflexiva e as de temática amorosa. Na primeira, aparecem o desconcerto do 

mundo e a inconstância das coisas. Já na segunda, predominam questões relacionadas ao 

paradoxo da vida amorosa e à beleza da mulher contrastada com a efemeridade do tempo. Além 

disso, o contraste entre o desejo pela amada com o sentimento de culpa por sentir tal desejo. 

• Poesia satírica (o “Boca do Inferno”): essa é a vertente mais popular de Gregório de Matos. As 

suas críticas aos governantes, principalmente à situação da Bahia, o conferiram o apelido de 

“Boca do Inferno”. 

• Religiosa: Essa vertente é bastante presente na poesia de Gregório de Matos. Nela, o sujeito 

poético vive um conflito entre razão e fé. 
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O Arcadismo 
A corrente literária árcade, influenciada pelos ideais do Iluminismo no século XVIII, visava retornar 

alguns marcos artísticos do período renascentista. Com o intuito de promover o racionalismo na poesia - 

uma vez que o período da dualidade barroca deu espaço ao antropocentrismo – o Arcadismo é caracterizado 

pela temática mais pastoril e bucólica, contrariando os apegos materialistas que marcavam aquele momento 

e resgatando alguns aspectos da cultura clássica.  

 

Contexto histórico 
Os acontecimentos mais importantes do século XVII e que marcaram o Arcadismo foram: 

• Iluminismo; 

• 1789 - Revolução Francesa; 

• 1789 - Inconfidência Mineira (No Brasil); 

• 1798 - Conjuração Baiana (No Brasil);  

 

 
(Revolução Francesa, 1789.) 

Características do arcadismo 
Veja, abaixo, algumas das principais características do Arcadismo:  

• Bucolismo; 

• Pastoralismo;  

• Uso da razão; 

• Temática universalista;  

• Valorização da cultura greco-romana; 

• Objetividade; 

• Contraste entre a simplicidade da vida X apegos materiais; 

• Convencionalismo amoroso; 

• Contraste entre o ambiente urbano e o ambiente campestre; 
 

Obs.: O sentimento de evasão ao campo era imaginário, pois a maioria dos árcades pertenciam ao cenário 

burguês e naquele momento iniciava-se um período de urbanização nas cidades e a transição do êxodo 

rural. Podemos perceber, portanto, que essa “fuga” ao campo é uma simulação, um fingimento poético.  
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Em relação à linguagem e forma estrutural das poesias árcades, temos a presença de:  

• Sonetos; 

• Versos decassílabos; 

• Ordem direta (da estrutura sintática); 

• Linguagem mais simples. 

 

Lemas Árcades 
Conhecidos como lemas árcades, estes são expressões latinas que remetem aos valores de uma vida 

simples, sem apegos materiais e que valorize as pequenas coisas da vida. Veja quais são:  

• Carpe Diem (Aproveitar a vida, viver o momento); 

• Locus Amoenus (Lugar ameno, significa um lugar simples, um refúgio longe dos centros urbanos); 

• Fugere Urbem (Fuga da cidade, remetendo à felicidade da vida no campo, em contraste com o caos 

urbano); 

• Aurea Mediocritas (Desvínculo à vida material, que segundo os árcades era considerada uma vida 

medíocre, mas rica em realizações espirituais); 

• Inutillia Truncat (“cortar o inútil”, ou seja, afastar-se da infelicidade que o apego material pode causar). 

 

 

Principais autores no Brasil 
Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, Basílio da Gama, Silva Alvarenga e Santa Rita Durão e 

Basílio. 

 

Cartas Chilenas  

No Brasil, durante o período da Inconfidência Mineira, muitos autores e intelectuais eram engajados 

politicamente e lutavam contra as tiranias do governo. As cartas chilenas tratam-se de poemas que 

criticavam o abuso de poder e satirizavam os desmandos administrativos da região mineira, além disso, por 

medo de serem perseguidos, os escritores omitiam a sua autoria.  

Leia um trecho de uma das cartas, que aborda sobre os despachos e os contratos: 

 

“Os grandes, Doroteu, da nossa Espanha 

Têm diversas herdades: uma delas 

Dão trigo, dão centeio e dão cevada, 

As outras têm cascatas e pomares, 

Com outras muitas peças, que só servem, 

Nos calmosos verões, de algum recreio. 

Assim os generais da nossa Chile 

Têm diversas fazendas: numas passam 

As horas de descanso, as outras geram 

Os milhos, os feijões e os úteis frutos 

Que podem sustentar as grandes casas.” 
Disponível em: http://pt.poesia.wikia.com/wiki/Cartas_Chilenas/VIII 
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Exercícios 

 

1.  

 
(ECKHOUT, A. “Índio Tapuia” (1610-1666)  

 

“A feição deles é serem pardos, maneira d’avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos. 

Andam nus, sem nenhuma cobertura, nem estimam nenhuma cousa cobrir, nem mostrar suas 

vergonhas. E estão acerca disso com tanta inocência como têm em mostrar o rosto.” 
(CAMINHA, P. V. A carta. www.dominiopublico.gov.br.) 

 

Ao se estabelecer uma relação entre a obra de Eckhout e o trecho do texto de Caminha, conclui-se 

que: 

a) ambos se identificam pelas características estéticas marcantes, como tristeza e melancolia, do 

movimento romântico das artes plásticas.   

b) o artista, na pintura, foi fiel ao seu objeto, representando-o de maneira realista, ao passo que o 

texto é apenas fantasioso.   

c) a pintura e o texto têm uma característica em comum, que é representar o habitante das terras 

que sofreriam processo colonizador.   

d) o texto e a pintura são baseados no contraste entre a cultura europeia e a cultura indígena.   

e) há forte direcionamento religioso no texto e na pintura, uma vez que o índio representado é objeto 

da catequização jesuítica. 
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2. Quando Deus redimiu da tirania 
Da mão do Faraó endurecido 

O Povo Hebreu amado, e esclarecido, 

Páscoa ficou da redenção o dia. 

 

Páscoa de flores, dia de alegria 

Àquele Povo foi tão afligido 

O dia, em que por Deus foi redimido; 

Ergo sois vós, Senhor, Deus da Bahia. 

 

Pois mandado pela alta Majestade 

Nos remiu de tão triste cativeiro, 

Nos livrou de tão vil calamidade. 

 

Quem pode ser senão um verdadeiro 

Deus, que veio estirpar desta cidade 

O Faraó do povo brasileiro. 
(DAMASCENO, D. (Org.). Melhores poemas: Gregório de Matos. São Paulo: Globo, 2006.) 

 

 

Com uma elaboração de linguagem e uma visão de mundo que apresentam princípios barrocos, o 

soneto de Gregório de Matos apresenta temática expressa por: 

a) visão cética sobre as relações sociais. 

b) preocupação com a identidade brasileira. 

c) crítica velada à forma de governo vigente. 

d) reflexão sobre os dogmas do cristianismo. 

e) questionamento das práticas pagãs na Bahia. 

 

3. Texto I 
“É a vaidade, Fábio, nesta vida, 

Rosa, que da manhã lisonjeada, 

Púrpuras mil, com ambição dourada, 

Airosa rompe, arrasta presumida.” 
 

Texto II 

“Depois que nos ferir a mão da morte, 

ou seja neste monte, ou noutra serra, 

nossos corpos terão, terão a sorte 

de consumir os dous a mesma terra.” 
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O texto I é barroco; o texto II é arcádico. Comparando-os, é possível afirmar que os árcades optaram 

por uma expressão: 

a) impessoal e, portanto, diferenciada do sentimentalismo barroco, em que o mundo exterior era 

projeção do caos interior do poeta. 

b) despojada das ousadias sintáticas da estética anterior, com predomínio da ordem direta e de 

vocábulos de uso corrente.  

c) que aprofunda o naturalismo da expressão barroca, fazendo que o poeta assuma posição 

eminentemente impessoal. 

d) em que predominam, diferentemente do Barroco, a antítese, a hipérbole, a conotação poderosa. 

e) em que a quantidade de metáforas e de torneios de linguagem supera a tendência denotativa do 

Barroco. 

 
 
4. Leia o poema abaixo: 

“Eu, Marília, não sou algum vaqueiro, 

Que vive de guardar alheio gado; 

De tosco trato, de expressões grosseiro, 

Dos frios gelado e dos sóis queimado. 

 

Tenho próprio casal e nele assisto 

Dá-me vinho, legume, fruta, azeite; 

Das brancas ovelhinhas tiro o leite, 

E mais as finas lãs, de que me visto. 

 

Graças, Marília bela, 

Graças à minha Estrela!” 

 

O texto tem traços que caracterizam o período literário ao qual pertence. Uma qualidade patente nesta 

estrofe é: 

a) o bucolismo; 

b) o misticismo; 

c) o nacionalismo; 

d) o regionalismo; 

e) o indianismo. 
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5. Sobre a literatura produzida no primeiro século da vida colonial brasileira, é correto afirmar que: 
a) é formada principalmente de poemas narrativos e textos dramáticos que visavam à catequese. 

b) Inicia com a prosopopeia, de Bento Teixeira.  

c) É constituída por documentos que informam acerca da terra brasileira e pela literatura jesuítica 

d) Os textos que a constituem apresentam evidentemente preocupação artística e pedagógica. 

e) Descreve com fidelidade e sem idealizações a terra e o homem, ao relatar as condições 

encontradas no Novo Mundo. 

 

6. A “literatura jesuíta”, nos primórdios de nossa história: 
a) grande valor informativo; 

b) marca nossa maturação clássica; 

c) visa à catequese do índio, à instrução do colono e sua assistência religiosa e moral; 

d) está a serviço do poder real; 

e) tem fortes doses tem nacionalistas. 

 
 

7. Leia a estrofe abaixo e faça o que se pede: 

Dos vícios já desligados 

nos pajés não crendo mais, 

nem suas danças rituais, 

nem seus mágicos cuidados. 
 ANCHIETA, José de. O auto de São Lourenço [tradução e adaptação de Walmir Ayala]. Rio 

de Janeiro: Ediouro[s.d.]p. 110) 

Assinale a afirmativa verdadeira, considerando a estrofe acima, pronunciada pelos meninos índios em 

procissão: 

a) Os meninos índios representam o processo de aculturação em sua concretude mais visível, como 

produto final de todo um empreendimento do qual participaram com igual empenho a Coroa 

Portuguesa e a Companhia de Jesus. 

b) A presença dos meninos índios representa uma síntese perfeita e acabada daquilo que se 

convencionou chamar de literatura informativa. 

c) Os meninos índios estão afirmando os valores de sua própria cultura, ao mencionar as danças 

rituais e as magias praticadas pelos pajés. 

d) Os meninos índios são figuras alegóricas cuja construção como personagens atende a todos os 

requintes da dramaturgia renascentista. 

e) Os meninos índios representam a revolta dos nativos contra a catequese trazida pelos jesuítas, 

de quem querem libertar-se tão logo seja possível. 

 

 

 



 
 

 

 

10 

Literatura 
 

8. Em um engenho sois imitadores de Cristo crucificado porque padeceis em um modo muito semelhante 

o que o mesmo Senhor padeceu na sua cruz e em toda a sua paixão. A sua cruz foi composta de dois 

madeiros, e a vossa em um engenho é de três. Também ali não faltaram as canas, porque duas vezes 

entraram na Paixão: uma vez servindo para o cetro de escárnio, e outra vez para a esponja em que lhe 

deram o fel. A Paixão de Cristo parte foi de noite sem dormir, parte foi de dia sem descansar, e tais são 

as vossas noites e os vossos dias. Cristo despido, e vós despidos; Cristo sem comer, e vós famintos; 

Cristo em tudo maltratado, e vós maltratados em tudo. Os ferros, as prisões, os açoites, as chagas, os 

nomes afrontosos, de tudo isto se compõe a vossa imitação, que, se for acompanhada de paciência, 

também terá merecimento de martírio.  
VIEIRA, A. Sermões. Tomo XI. Porto: Lello & Irmão, 1951 (adaptado). 

O trecho do sermão do Padre Antônio Vieira estabelece uma relação entre a Paixão de Cristo e:  

a) a atividade dos comerciantes de açúcar nos portos brasileiros.  

b) a função dos mestres de açúcar durante a safra de cana.  

c) o sofrimento dos jesuítas na conversão dos ameríndios.  

d) o papel dos senhores na administração dos engenhos.  

e) o trabalho dos escravos na produção de açúcar. 

 
 
9. Leia o trecho abaixo: 

Sou Pastor; não te nego; os meus montados 

São esses, que aí vês; vivo contente 

Ao trazer entre a relva florescente 

A doce companhia dos meus gados. 

 

Os versos acima são exemplos: 

a) do espírito harmonioso da poesia arcádica. 

b) do estilo tortuoso do período barroco. 

c) do refinamento e da ostentação da poesia parnasiana. 

d) do intento nacionalista na poesia romântica. 

e) do humor e do lirismo dos primeiros modernistas.  
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Texto para as questões 10 e 11 

 

10. O pregar há-de ser como quem semeia, e não como quem ladrilha ou azuleja. Ordenado, mas como as 

estrelas. (...) Todas as estrelas estão por sua ordem; mas é ordem que faz influência, não é ordem que 

faça lavor. Não fez Deus o céu em xadrez de estrelas, como os pregadores fazem o sermão em xadrez 

de palavras. Se de uma parte há-de estar branco, da outra há-de estar negro; se de uma parte está dia, 

da outra há-de estar noite; se de uma parte dizem luz, da outra hão-de dizer sombra; se de uma parte 

dizem desceu, da outra hão-de dizer subiu. Basta que não havemos de ver num sermão duas palavras 

em paz? Todas hão-de estar sempre em fronteira com o seu contrário? Aprendamos do céu o estilo 

da disposição, e também o das palavras.  
(Vieira, Antônio [Pe.].Sermão da Sexagésima.) 

A metáfora do xadrez é explicada, no texto, com a seguinte figura de linguagem:  

a) hipérbole.  

b) antítese.  

c) repetição.  

d) rima.  

e) metonímia. 
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Gabarito 

 

1. C 

O texto é um relato informativo do escrivão Pero Vaz de Caminha, que contribuiu para o armazenamento 

de testemunhos históricos durante o início do Brasil Colônia, com esse fato, as letras A e B devem ser 

descartadas. Na letra D, o relato do escrivão é apenas descritivo sobre a cultura indígena, o que não 

apresenta contraste com a cultura europeia e, na letra E, o texto não carrega nenhum direcionamento 

cristão. O gabarito, logo, é letra C com base em nosso conhecimento histórico e literário sobre o 

Quinhentismo. 

 

2. C 

Ao tratar da relação do governo com o povo, o soneto de Gregório de Matos apresenta temática expressa 

por crítica velada à forma de governo vigente, pois mostra que o governador da Bahia, ou, o “Deus da 

Bahia”, tratava os brasileiros com tirania, da mesma forma que o Faraó tratava os gregos – por isso foi 

chamado de “Faraó do povo brasileiro” na última estrofe. 

 

3. B 

O texto barroco faz uso do predomínio de figuras de linguagem, carregando um alto valor subjetivo, como 

também a presença de uma linguagem mais rebuscada. Já o arcadismo busca um discurso mais 

objetivo, junto a uma harmonização de ideias e uma linguagem mais simples, o que confirma a letra B. 

As outras alternativas (A, C, D e E) cultivam aspectos presentes na literatura barroca, escola anterior à 

literatura árcade. 

 

4. A 

As alternativas B, C, D e E não fazem relação com a estética árcade, uma vez que o misticismo só surge 

na temática literária em meados do século XIX, e não há características de predomínio nacionalista. 

Ademais, no poema, há a presença do convencionalismo amoroso, aspecto presente na literatura árcade 

e o eu lírico não aprofunda uma descrição de uma região específica, tampouco explora sobre o tema 

indianista. Com isso, percebemos que a letra A aborda sobre a qualidade do bucolismo, que consiste na 

referência ao ambiente campestre e na simplicidade da vida no campo, mas que pode proporcionar a 

felicidade pelos pequenos momentos. 

 

5. C 

O primeiro século da vida colonial brasileira ao qual o enunciado faz referência é o século XVI. Neste 

sentido, é importante lembrar que o período Quinhentista era marcado pela literatura informativa, que 

contribuiu para o acervo histórico-nacional, e a literatura jesuítica, com o intuito de apresentar aos índios 

os preceitos cristãos e preservar a fé nos colonos.  

 

6. C 

A literatura de catequese tinha como intuito a catequização dos índios e a educação espiritual dos 

colonos, o que confirma a letra C. Já na letra A, a literatura que apresenta cunho informativo, é a literatura 

da informação, com relatos da descoberta das terras brasileiras. A letra B e D também estão erradas, 

porque no território brasileira ainda não havia uma maturação clássica por parte dos escritores, 

tampouco a literatura jesuítica servia o poder real. As doses nacionalistas, expressa na letra E, só 

chegará nas futuras escolas literárias, a partir do século XIX. 
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7. A 

No texto, temos uma breve apresentação do processo de imposição cultural, uma vez que os próprios 

líderes indígenas passam por um processo de “aculturação” e já não creem mais em sua própria cultura. 

Vale destacar que o enunciado diz que a estrofe foi anunciada pelos meninos índios em procissão, ou 

seja, envolvidos pelo sentimento de imposição cristã devido o processo de catequização.  

 

8. E 

Os sermões de Padre Antônio Vieira têm o intuito de persuadir os fiéis a uma determinada perspectiva, 

principalmente ao comparar valores cristãos. No texto, Vieira compara o sofrimento de Cristo com os 

escravos que trabalham nos engenhos, como evidenciam os trechos “Cristo sem comer, e vós famintos; 

Cristo em tudo maltratado, e vós maltratados em tudo”, numa tentativa de justificar os maus-tratos 

sofridos e vivenciados pelos escravos. 

 

9. A 

O trecho dialoga com os lemas árcades “Aurea Mediocritas” e “Inutilia Truncat”, pois o eu lírico valoriza 

uma vida simples, no meio do ambiente natural e distante dos apegos materiais. 

 

10. B 

O texto de Antônio Viera é marcado pelo contraste de termos, como pode ser visto em “branco x negro”, 

“luz x sombra”, “desceu x subiu” e “dia x noite”.  
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Função quadrática: estudo do sinal e problemas de máximo e 

mínimo 
 

Resumo 

 

Máximos e mínimos 
Para sabermos montar o gráfico da função do segundo grau (ax²+bx+c), além de sabermos achar as raízes 

e a interseção com o eixo y, precisamos conhecer também sua concavidade e seu valor máximo ou mínimo. 

Podemos achar as raízes por alguns métodos como a fórmula de Bhaskara ou por soma e produto. Além 

disso para saber a concavidade da parábola (gráfico da equação do 2° grau) é só conhecer o sinal do a. 

 

a>0, a concavidade é para cima 

a<0, a concavidade é para baixo 

 

Lembrando que a é o coeficiente do termo quadrático e é diferente de 0. 

O coeficiente c é onde a função corta o eixo y, pois quando o x=0 a equação fica y=a.0² +b.0 + c → y = c. 

Dessa forma o par ordenado é (0,c), semelhante ao que acontece na função do primeiro grau. 

Exemplo: Para montar o gráfico de x² +4x +3 precisamos das raízes. Aplicando a fórmula de Bhaskara( x =

−b±√b2−4ac

2a
 ) descobrimos que -1 e -3 satisfazem a equação x² + 4x +3 = 0.  

 

A parábola tem concavidade para cima pois a>0 e corta o eixo y em 3. 

 

 

 

Repare que a função cresce indefinidamente, porém ela tem um ponto onde atinge o valor mínimo. Esse 

ponto é chamado de vértice. Caso o a<0 a concavidade seria para baixo e a função teria ponto de máximo. O 

vértice possui coordenadas chamadas de x do vértice e y do vértice. O x do vértice é calculado por 
-b

2a
e y 

do vértice por 
4a

−
, onde  (delta) é b²-4ac. No nosso exemplo x do vértice é -2 e o y do vértice é -1. 
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É muito importante saber que o x do vértice mostra o valor que faz a função ser máxima (ou mínima) e o y 

do vértice é o valor máximo (ou mínimo) da função. 

 

Estudo do sinal 
O estudo do sinal ocorre para que identifiquemos quando o sinal de uma função é positivo, negativo ou nulo. 

Para isto precisamos das raízes e da concavidade da parábola. 

∆ =0 -> Possui duas raízes reais e iguais. 

∆ >0->Possui duas raízes reais e distintas. 

∆ < 0, nenhuma raiz real. 

 

Nos exemplos a seguir veremos alguns tipos possíveis de configuração para avaliar o sinal de uma função, 

de maneira geral, é sempre da mesma forma portanto vejamos: 

 

1. f(x)=x²-3x+2 
x²-3x+2<0 -> Bom neste momento identificamos que o exemplo quer saber os valores para os quais 
esta função é negativa. Logo analisando o gráfico: 

 

 

Vemos que possui duas raízes x=1 e x=2 

Podemos ver que graficamente esta função está abaixo do eixo x, ou seja negativa, para todos os 

valores de x entre 1 e 2.  
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2. f(x)=x²+8x+16 
x²+8x+16>0 

 
 

Analizando o gráfico e o problema vemos que: 

Queremos os valores para os quais esta função é positiva. 

O gráfico em nenhum momento passa para parte abaixo do eixo x, ou seja não tem valores negativos 

para y. 

Logo esta função é positiva para todos os valores de x  ≠  −4. 
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Exercícios 

 

1. Dispondo de um grande terreno, uma empresa de entretenimento pretende construir um espaço 

retangular para shows e eventos, conforme a figura. 

 
A área para o público será cercada com dois tipos de materiais: 

• nos lados paralelos ao palco será usada uma tela do tipo A, mais resistente, cujo valor do metro 

linear é R$ 20,00; 

• nos outros dois lados será usada uma tela do tipo B, comum, cujo metro linear custa R$ 5,00. 

 

A empresa dispõe de R$ 5 000,00 para comprar todas as telas, mas quer fazer de tal maneira que 

obtenha a maior área possível para o público. 

A quantidade de cada tipo de tela que a empresa deve comprar é 

a) 50,0 m da tela tipo A e 800,0 m da tela tipo B. 

b) 62,5 m da tela tipo A e 250,0 m da tela tipo B. 

c) 100,0 m da tela tipo A e 600,0 m da tela tipo B. 

d) 125,0 m da tela tipo A e 500,0 m da tela tipo B. 

e) 200,0 m da tela tipo A e 200,0 m da tela tipo B. 
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2. Para evitar uma epidemia, a Secretaria de Saúde de uma cidade dedetizou todos os bairros, de modo 

a evitar a proliferação do mosquito da dengue. Sabe-se que o número f de infectados é dado pela 

função f(t)=−2t2+120t (em que t é expresso em dia e t 0 é o dia anterior à primeira infecção) e que tal 

expressão é válida para os 60 primeiros dias da epidemia. 

A Secretaria de Saúde decidiu que uma segunda dedetização deveria ser feita no dia em que o número 

de infectados chegasse à marca de 1 600 pessoas, e uma segunda dedetização precisou acontecer. 

A segunda dedetização começou no 

a) 19º dia. 

b) 20º dia. 

c) 29º dia. 

d) 30º dia. 

e) 60º dia. 

 

 

3. A Igreja de São Francisco de Assis, obra arquitetônica modernista de Oscar Niemeyer, localizada na 

Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, possui abóbadas parabólicas. A seta na Figura 1 ilustra uma 

das abóbadas na entrada principal da capela. A Figura 2 fornece uma vista frontal desta abóbada, com 

medidas hipotéticas para simplificar os cálculos. 

 

 

 

Qual a medida da altura H, em metro, indicada na Figura 2? 

a) 16/3 

b) 31/5 

c) 25/4 

d) 25/3 

e) 75/2 
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4. O apresentador de um programa de auditório propôs aos participantes de uma competição a seguinte 

tarefa: cada participante teria 10 minutos para recolher moedas douradas colocadas aleatoriamente 

em um terreno destinado à realização da competição. A pontuação dos competidores seria calculada 

ao final do tempo destinado a cada um dos participantes, no qual as moedas coletadas por eles seriam 

contadas e a pontuação de cada um seria calculada, subtraindo do número de moedas coletadas uma 

porcentagem de valor igual ao número de moedas coletadas. Dessa forma, um participante que 

coletasse 60 moedas teria sua pontuação calculada da seguinte forma: pontuação = 60 – 36 (60% de 

60) = 24. O vencedor da prova seria o participante que alcançasse a maior pontuação. 

Qual será o limite máximo de pontos que um competidor pode alcançar nessa prova? 

a) 0 

b) 25 

c) 50 

d) 75 

e) 100 

 

 

5. Um jovem lança uma bola de borracha para observar sua trajetória e altura h (em metros) atingida ao 

longo de um certo intervalo de tempo t (em segundos). Nesse intervalo, a bola quica no chão algumas 

vezes, perdendo altura progressivamente. Parte de sua trajetória está descrita na figura a seguir. 

 

 

 

Em suas observações, quantas vezes o jovem pôde constatar que a bola atingiu a marca de 35 metros? 

a) Nenhuma                  

b) Uma vez                 

c) Duas vezes             

d) Quatro vezes            

e) Cinco vezes 
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6. A empresa WQTU Cosmético vende um determinado produto x, cujo custo de fabricação de cada 

unidade é dado por 3x² + 232, e o seu valor de venda é expresso pela função 180x − 116. A empresa 

vendeu 10 unidades do produto x, contudo a mesma deseja saber quantas unidades precisa vender 

para obter um lucro máximo.  

A quantidade máxima de unidades a serem vendidas pela empresa WQTU para a obtenção do maior 

lucro é 

a) 10  

b) 30  

c) 58  

d) 116  

e) 232 

 

 

7. Viveiros de lagostas são construídos, por cooperativas locais de pescadores, em formato de prismas 

reto-retangulares, fixados ao solo e com telas flexíveis de mesma altura, capazes de suportar a 

corrosão marinha. Para cada viveiro a ser construído, a cooperativa utiliza integralmente 100 metros 

lineares dessa tela, que é usada apenas nas laterais. 

 

Quais devem ser os valores de X e de Y, em metro, para que a área da base do viveiro seja máxima? 

a) 1 e 49 

b) 1 e 99 

c) 10 e 10 

d) 15 E 25 

e) 50 E 50 

 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

8 

Matemática 
 

8. Um estudante está pesquisando o desenvolvimento de certo tipo de bactéria. Para essa pesquisa, ele 

utiliza uma estufa para armazenar as bactérias. A temperatura no interior dessa estufa, em graus 

Celsius, é dada pela expressão T(h) = – h² + 22h – 85, em que h representa as horas do dia. Sabe-se 

que o número de bactérias é o maior possível quando a estufa atinge sua temperatura máxima e, nesse 

momento, ele deve retirá-las da estufa. A tabela associa intervalos de temperatura, em graus Celsius, 

com as classificações: muito baixa, baixa, média, alta e muito alta. 

 

Quando o estudante obtém o maior número possível de bactérias, a temperatura no interior da estufa 

está classificada como 

a) muito baixa. 

b) baixa. 

c) média. 

d) alta. 

e) muito alta. 

 

 

9. Um professor, depois de corrigir as provas de sua turma, percebeu que várias questões estavam muito 

difíceis. Para compensar, decidiu utilizar uma função polinomial f, de grau menor que 3, para alterar 

as notas x da prova para notas y = f(x), da seguinte maneira: 

A nota zero permanece zero. 

A nota 10 permanece 10. 

A nota 5 passa a ser 6. 

A expressão da função y = f(x) a ser utilizada pelo professor é 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  
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10. A temperatura T de um forno (em graus centígrados) é reduzida por um sistema a partir do instante 

de seu desligamento (t = 0) e varia de acordo com a expressão T(t) = – 
𝑡2

4
 + 400, com t em minutos. 

Por motivos de de segurança, a trava do forno só é liberada para abertura quando o forno atinge a 

temperatura de 39°C. 

Qual o tempo mínimo de espera, em minutos, após se desligar o forno, para que a porta possa ser 

aberta? 

a) 19,0  

b) 19,8 

c) 20,0 

d) 38,0 

e) 39,0 
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Gabarito 

 

1. D 

 

 

2. B 

 

 

3. D 

 

 

4. B 

 

 

5. D 
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6. B 

 

 

7. D 

 

 

8. D 

 

 

9. A 

 

 

10. D 

O tempo mínimo de espera, em minutos, ocorre quando a temperatura atinge 39°C, ou seja, 

 

 t = 19 . 2 = 38, pois t>0 
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Inequações 

 

Resumo 

 

As inequações se destacam por possui os sinais > (maior que), < (menor que), ≥ (maior ou igual que) e ≤  

(menor ou igual que) e, diferentemente das equações, a solução é um intervalo. Retomando o exemplo 

anterior, supondo que fosse 3x + 2 > 5 a solução nesse caso seria x > 1, ou seja, x = 2 é solução, pois 8 > 5, 

assim como x = 3 também é solução pois 11 > 5 e assim por diante. Outras maneiras de responder seriam S 

= {x  / ]1,+ [} (os colchetes abertos simbolizam que o intervalo é aberto, ou seja não inclui o 1) 

Caso fosse maior ou igual ≥ o 1 seria incluído. 

 

Inequação do 1º grau 

Por exemplo: -2x + 7 > 0 → 7 > 2x (ou então -2x > -7 → 2x< 7 , multiplicando por -1 o sinal se inverte) → x < 

7/2. 

 

Inequações do 2º grau 

Para resolvermos inequações do segundo grau, precisamos fazer um esboço da função quadrática fazer o 

estudo dos sinais, ou seja, analisar onde a função é positiva, negativa ou igual a 0.  

Na análise dos sinais da função quadrática, são as raízes que delimitam os intervalos nos quais a função é 

positiva ou negativa. Então, o primeiro passo é encontrar as raízes! A partir daí, de acordo com os sinais de 

∆ e de a, escolhe-se o esquema adequado para descrever o sinal da função. 
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Inequação produto 

É toda inequação na qual há um produto de termos. 

Ex: Resolva a inequação ( 2)(3 4) 0x x− −    

 

Para resolver essa desigualdade, devemos olhar para as funções x -2 e 3x – 4 separadamente e  fazer o 

estudo de sinais de ambas as funções. 

Tirando as raízes das funções e fazendo o estudo de sinais temos: 

                          x – 2 = 0                                                                        3x – 4 = 0 

                            x = 2                                                                                x = 4/3 

 

Como a inequação precisa ser menor que zero, as raízes não entram no nosso conjunto solução, pois elas 

zeram as funções. 

Agora, podemos montar nosso quadro: 

 

Assim, nossa inequação ( 2)(3 4) 0x x− −    tem como solução 
4

2
3

x   . 

Inequação quociente 

É toda inequação na qual há uma divisão de termos. 

Ex: Resolva a inequação 
1

0
5

x

x

−


−
. 

Tirando as raízes das funções e fazendo o estudo de sinais temos: 

                            x – 1 = 0                                                                               x – 5 = 0 

                              x = 1                                                                                      x = 5 
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Como a inequação precisa ser menor que zero, as raízes não entram no nosso conjunto solução, pois elas 

zeram as funções. 

Agora, podemos montar nosso quadro: 

 

Assim, nossa inequação 
1

0
5

x

x

−


−
  tem como solução ( ,1) (5, )−  + . 
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Exercícios 

 

1. Renata escolhe aleatoriamente um número real de -4 a 2 e diferente de zero, denotando-o por x. Na 

reta real, o intervalo numérico que necessariamente contém o número é: 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  
 
 

2. Um clube tem um campo de futebol com área total de 8 000 m² , correspondente ao gramado. 

Usualmente, a poda da grama desse campo é feita por duas máquinas do clube próprias para o 

serviço. Trabalhando no mesmo ritmo, as duas máquinas podam juntas 200 m² por hora. Por motivo 

de urgência na realização de uma partida de futebol, o administrador do campo precisará solicitar ao 

clube vizinho máquinas iguais às suas para fazer o serviço de poda em um tempo máximo de 5 h. 

Utilizando as duas máquinas que o clube já possui, qual o número mínimo de máquinas que o 

administrador do campo deverá solicitar ao clube vizinho?  

a) 4  

b) 6  

c) 8  

d) 14  

e) 16 

 

3. No universo dos números reais a equação 
( )( )² 13 40 ² 13 42

0
² 12 35

x x x x

x x

− + − +
=

− +
 é satisfeita por 

apenas 

a) três números. 

b) dois números. 

c) um número. 

d) quatro números. 

e) cinco números. 
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4. Um grupo de estudantes fará uma excursão e alugará ônibus para transportá-lo. A transportadora 

dispõe de ônibus em dois tamanhos, pequeno e grande. O pequeno tem capacidade para 24 pessoas, 

ao custo total de R$ 500,00. O grande tem capacidade para 40 pessoas, ao custo total de R$ 800,00. 

Sabe-se que pelo menos 120 estudantes participarão da excursão e que o grupo não quer gastar mais 

do que R$ 4.000,00 com o aluguel dos ônibus. Sendo x o número de ônibus pequenos e y o número de 

ônibus grandes que serão alugados, o par ordenado (x, y) terá que pertencer, necessariamente, ao 

conjunto solução do sistema de inequações. 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  
 
 

5. Assinale a menor solução inteira da inequação:  

a) 2 

b) 3 

c) 4 

d) 12 

e) 60 

 
 

6. O sistema de inequações abaixo admite k soluções inteiras. 

 

Pode se afirmar que: 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  
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7. A capacidade de um reservatório de água é maior que 250 litros e menor que 300 litros. O número x 

de litros que há nesse reservatório satisfaz à inequação:  

Assinale a alternativa que apresemta quantos litros de água há nesse reservatório. 

a) 250 

b) 251 

c) 252 

d) 253 

e) 255 

 
 

8. O gerente de um estacionamento, próximo a um grande aeroporto, sabe que um passageiro que utiliza 

seu carro nos translados casa-aeroporto-casa gasta cerca de R$ 10,00 em combustível nesse trajeto. 

Ele sabe, também, que um passageiro que não utiliza seu carro nos traslados casa-aeroporto-casa 

gasta cerca de R$ 80,00 com transporte. 

Suponha que os passageiros que utilizam seus próprios veículos deixem seus carros nesse 

estacionamento por um período de dois dias. 

Para tornar atrativo a esses passageiros o uso do estacionamento, o valor, em real, cobrado por dia 

de estacionamento deve ser, no máximo, de 

a) 35,00. 

b) 40,00. 

c) 45,00. 

d) 70,00. 

e) 90,00. 

 

9. No universo dos números reais a equação é satisfeita por apenas: 

a) três números 

b) dois números  

c) um números 

d) quatro números 

e) cinco números 
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10. A desigualdade se verifica para todos os números reais x tais que: 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  
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Gabarito 

 

1. A 

 

 

2. D 

 

 

3. C 

 

 

4. A 
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5. C 

 

 

6. D 

 

 

7. B 

 

 

8. A 

 

 

9. C 
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10. B 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

1 

Matemática 
 

Quadriláteros 

 

Resumo 

 

Quadriláteros 

São polígonos de 4 lados e que possuem certas características especiais: 

− Soma dos ângulos internos é igual a 360° 

− Possuem apenas duas diagonais.  

Vamos conhecer alguns quadriláteros notáveis. Comecemos com o paralelogramo! 

 

Paralelogramo 

É o quadrilátero que possui dois pares de lados paralelos. 

 

Área: S = b.h 

Obs.: Os lados opostos são congruentes, assim como os ângulos opostos.  

Os ângulos adjacentes são suplementares.  

As diagonais se cruzam no ponto médio. 

 

Existem alguns paralelogramos famosos, como o retângulo, quadrado e losango! 

 

Retângulo 

É o quadrilátero equiângulo, ou seja, possui os quatro ângulos iguais a 90° 

 

Área: S = b.h 

Obs.: Uma propriedade interessante do retângulo é que suas diagonais têm o mesmo comprimento, ou seja, 

  

 

 

A 

D C 

B 
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Quadrado 

É um quadrilátero regular, ou seja, possui os quatro lados e os quatro ângulos iguais. 

 

Área do quadrado: S =  

 

Losango 

É o quadrilátero equilátero, ou seja, possui os quatro lados iguais. 

 

Área: Sendo D a diagonal maior e d a diagonal menor, temos que   

 

Obs.: Suas diagonais são perpendiculares e são bissetrizes dos ângulos internos, dividindo o losango em 

quatro triângulos retângulos. 

 

 

Trapézio 

É um quadrilátero que possui apenas dois lados paralelos, que são chamados de bases. 

 

A base média de um trapézio pode ser calculado através da semi-soma de suas bases, ou seja,   
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Área: 

   

 

Existem 3 tipos de trapézios: 

 

Trapézio isósceles 

É aquele cujos lados não paralelos são congruentes.  

 

 

Obs.: Os ângulos da base e as diagonais também são congruentes. 

 

Trapézio escaleno 

É aquele cujos lados não paralelos têm comprimentos distintos.  

 

 

 

Trapézio retângulo 

É aquele em que a altura é o próprio lado. 
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Mediana de Euler 

Mediana de Euler é o segmento que une os pontos médios das diagonais de um trapézio e fica localizada sobre 

sua base média, conforme é mostrado no desenho: 

 

Ela é expressa pela fórmula 
2

B b−
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Exercícios 

 

1. Dadas as afirmações:    

I. Quaisquer dois ângulos opostos de um quadrilátero são suplementares.  

II. Quaisquer dois ângulos consecutivos de um paralelogramo são suplementares.  

III. Se as diagonais de um paralelogramo são perpendiculares entre si e se cruzam em seu ponto médio, 

então este paralelogramo é um losango.  

 

Podemos afirmar que:  

a) Todas são verdadeiras  

b) Apenas I e II são verdadeiras  

c) Apenas II e III são verdadeiras  

d) Apenas II é verdadeira  

e) Apenas III é verdadeira 

 

 

2. Se um polígono em todos os lados iguais, então todos os seus ângulos internos são iguais. Para mostrar 

que essa proposição é falsa, pode-se usar como exemplo a figura denominada: 

a) Losango 

b) Retângulo 

c) Quadrado 

d) Triângulo  

e) Paralelogramo 
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3. O proprietário de um restaurante deseja comprar um tampo de vidro retangular para a base de uma mesa, 

como ilustra a figura 

 

Sabe-se que a base da mesa, considerando a borda externa, tem a forma de um retângulo, cujos lados 
medem AC = 105 cm e AB = 120 cm. 
Na loja onde será feita a compra do tampo, existem cinco tipos de opções de tampos, de diferentes 
dimensões, e todos com a mesma espessura, sendo: 
 
Tipo 1: 110 cm x 125 cm 

Tipo 2: 115 cm x 125 cm 

Tipo 3: 115 cm x 130 cm 

Tipo 4: 120 cm x 130 cm 

Tipo 5: 120 cm x 135 cm 

 

O proprietário avalia, para comodidade dos usuários, que se deve escolher o tampo de menor área 

possível que satisfaça a condição: ao colocar o tampo sobre a base, de cada lado da borda externa da 

base da mesa, deve sobrar uma região, correspondendo a uma moldura em vidro, limitada por um mínimo 

de 4 cm e máximo de 8 cm fora da base da mesa, de cada lado. 

Segundo as condições anteriores, qual é o tipo de tampo de vidro que o proprietário avaliou que deve ser 

escolhido? 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

e) 5 
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4. Uma família fez uma festa de aniversário e enfeitou o local da festa com bandeirinhas de papel. Essas 

bandeirinhas foram feitas da seguinte maneira: inicialmente, recortaram as folhas de papel em forma de 

quadrado, como mostra a Figura 1. Em seguida, dobraram as folhas quadradas ao meio sobrepondo os 

lados BC e AD, de modo que C e D coincidam, e o mesmo ocorra com A e B, conforme ilustrado na Figura 

2. Marcaram os pontos médios O e N, dos lados FG e AF, respectivamente, e o ponto M do lado AD, de 

modo que AM seja igual a um quarto de AD. A seguir, fizeram cortes sobre as linhas pontilhadas ao longo 

da folha dobrada. 

 

Após os cortes, a folha é aberta e a bandeirinha está pronta. 

A figura que representa a forma da bandeirinha pronta é 

a)  
c)  e)  

b)  d)  

 

 

 

5. No retângulo a seguir, o valor, em graus, de α + β é:  
 

 

a) 50  

b) 90  

c) 120  

d) 130  

e) 220 
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6. Um marceneiro deseja construir uma escada trapezoidal com 5 degraus, de forma que o mais baixo e o 

mais alto tenham larguras respectivamente iguais a 60 cm e a 30 cm, conforme a figura. 

 
Os degraus serão obtidos cortando-se uma peça linear de madeira sujo comprimento mínimo, em cm, 

deve ser: 

a) 144 

b) 180 

c) 210 

d) 225 

e) 240 
 

 

7. Sabendo-se que, em um trapézio, a soma da base média com a mediana de Euler é igual a 12 cm e que 

a razão entre as bases do trapézio é 2, a base menor desse trapézio mede: 

a) 5 cm 

b) 6 cm 

c) 7 cm 

d) 8 cm 

e) 9 cm 

 
 

8. Dois terrenos, A e B, ambos com a forma de trapézio, têm as frentes de mesmo comprimento voltadas 
para a Rua Alfa. Os fundos dos dois terrenos estão voltados para a Rua Beta. Observe o esquema:  

 
 

As áreas de A e B são, respectivamente, proporcionais a 1 e 2, e a lateral menor do terreno A mede 20 m. 

Calcule o comprimento x, em metros, da lateral maior do terreno B. 
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9. Os lados de uma folha retangular ABCD de papel medem 10 cm e 6 cm, como indica a figura 1. Essa 

folha, que é branca de um dos lados e cinza do outro, será dobrada perfeitamente de tal forma que o 

vértice A irá coincidir com o vértice C, como mostra a figura 2. 

 
A área do trapézio cinza indicado na figura 2, em cm², é igual a 

a) 23 

b) 30 

c) 25 

d) 40 

e) 45 
 
 

10. Na figura abaixo, temos um trapézio retângulo cujas bases medem 9 cm e 12 cm e cujo lado não 
perpendicular às bases mede 5 cm. 

 

Qual é o perímetro, em cm, desse trapézio? 

a) 26 

b) 29 

c) 30 

d) 31 

e) 48 
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Gabarito 

 

1. C 

I. Quaisquer dois ângulos opostos de um quadrilátero são suplementares. 

Isso é falso: isso não acontece por exemplo, com o trapézio retângulo. 

II. Quaisquer dois ângulos consecutivos de um paralelogramo são suplementares. 

Verdade!  

III. Se as diagonais de um paralelogramo são perpendiculares entre si e se cruzam em seu ponto médio, 

então esse paralelogramo é um losango. 

Verdade! 

 

2. A 

O losango é um quadrilátero que possui lados iguais, porém, seus ângulos não são iguais.  

 

3. C 

As medidas dos lados AC = 105 cm e AB = 120 cm poderão variar em 4 cm e 8 cm por cada lado. Logo, as 

medidas mínimas e máximas desses lados, serão respectivamente: AC = 113 cm (105 + 8) valor mínimo e 

AC = 119 cm (105 + 16) valor máximo. 

AB = 128 cm (120 + 8) valor mínimo e AC = 132 cm (120 + 16) valor máximo. Portanto, o único tipo que 

satisfaz essas condições é o tipo 3. 

4. E 

Analisando as figuras podemos observar que cabem 2 retângulos iguais dentro do quadrado, formando 

assim, a figura da letra E. 

 

5. D 

Observe a figura: 

 

 

40 + 180 – α + 90 + 180 – β = 360 

130 – α – β = 0 

α + β = 130. 
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6. D 

 
 

7. B 

Segundo os dados do enunciado, temos: 

12
2 2

2
12 12 12 

2 2

B b B b

B b B b B
B cm

+ −
+ =

+ + −
=  =  =

 

Como a razão entre as bases é 2, temos que a base maior é o dobro da base menor, ou seja, b = 6 cm. 

 

8. Os trapézios A e B estão unidos por uma base comum, formando um trapézio maior. Como as laterais de 

A e B possuem mesmo comprimento, essa base comum corresponde à base média, de medida M, do 

trapézio maior. Assim: 

 
As áreas dos trapézios A e B são, respectivamente, iguais a: 

 
Sendo h a altura de cada um dos trapézios A e B. Observe a ilustração: 
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9. B 
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10. C 
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Estudo dos polígonos: definição, classificação, soma dos ângulos 

internos e externos, diagonais 
 

 

Exercícios 

 

1. Diariamente, uma residência consome 20160 Wh. Essa residência possui 100 células solares 

retangulares (dispositivos capazes de converter a luz solar em energia elétrica) de dimensões 6 cm u 

8 cm. Cada uma das tais células produz, ao longo do dia, 24 Wh por centímetro de diagonal. O 

proprietário dessa residência quer produzir, por dia, exatamente a mesma quantidade de energia que 

sua casa consome. 

Qual deve ser a ação desse proprietário para que ele atinja o seu objetivo? 

a) Retirar 16 células. 

b) Retirar 40 células. 

c) Acrescentar 5 células. 

d) Acrescentar 20 células. 

e) Acrescentar 40 células 

 

 

2. Os ângulos internos de um quadrilátero medem 3x – 45, 2x + 10, 2x + 15 e x + 20 graus. O menor 

ângulo mede:  

a) 90º  

b) 65º  

c) 45º  

d) 105º  

e) 80º 

 

 

3. Considere as afirmações:  

I. Todo retângulo é um paralelogramo.  

II. Todo o quadrado é um retângulo.  

III. Todo o losango é um quadrado.  

 

Associe a cada uma delas a letra V, se for verdadeira ou F, caso seja falsa. Na ordem apresentada 

temos:  

a) F F F  

b) F F V  

c) V F F  

d) V V F   
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4. A capacidade mínima, em BTU/h, de um aparelho de ar-condicionado, para ambientes sem exposição 

ao sol, pode ser determinada da seguinte forma:  

− 600 BTU/h por m², considerando-se até duas pessoas no ambiente;  

− para cada pessoa adicional nesse ambiente, acrescentar 600 BTU/h;  

− acrescentar mais 600 BTU/h para cada equipamento eletroeletrônico em funcionamento no 

ambiente.  

 

Será instalado um aparelho de ar-condicionado em uma sala, sem exposição ao sol, de dimensões 4 

m x 5 m, em que permaneçam quatro pessoas e possua um aparelho de televisão em funcionamento. 

A capacidade mínima, em BTU/h, desse aparelho de ar-condicionado deve ser  

a) 12 000.  

b) 12 600.  

c) 13 200.  

d) 13 800.  

e) 15 000. 

 

 

5. Uma dona de casa pretende comprar uma escrivaninha para colocar entre as duas camas do quarto 

de seus filhos. Ela sabe que o quarto é retangular, de dimensões 4 m × 5 m, e que as cabeceiras das 

camas estão encostadas na parede de maior dimensão, onde ela pretende colocar a escrivaninha, 

garantindo uma distância de 0,4 m entre a escrivaninha e cada uma das camas, para circulação. Após 

fazer um esboço com algumas medidas, decidirá se comprará ou não a escrivaninha. 

 

Após analisar o esboço e realizar alguns cálculos, a dona de casa decidiu que poderia comprar uma 
escrivaninha, de largura máxima igual a 

a) 0,8 m. 

b) 1,0 m. 

c) 1,4 m. 

d) 1,6 m. 

e) 1,8 m. 
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6. A respeito da definição e dos elementos de um trapézio, assinale a alternativa correta: 

a) Trapézios são quadriláteros que possuem dois pares de lados paralelos. 

b) Trapézios são figuras planas formadas por quatro lados e um par de lados adjacentes paralelos. 

c) Todo trapézio possui diagonais congruentes. 

d) Trapézios são quadriláteros que possuem um par de lados opostos paralelos. 

 

 

7. Sabendo que as diagonais de um trapézio medem 7x – 125 e 4x + 43, qual é o valor de x para que esse 

trapézio seja isósceles? 

a) 56 

b) 128 

c) 168 

d) 199 

e) 256 

 
 
 

8. Sejam  e  os vértices de um trapézio isósceles. Os ângulos A e B ambos agudos são os 

ângulos da base desse trapézio, enquanto que os ângulos C e D são ambos obtusos e medem cada 

um, o dobro da medida de cada ângulo agudo desse trapézio. Sabe-se ainda que a diagonal  é 

perpendicular ao lado  Sendo a medida do lado  igual a  o valor da medida do perímetro 

do trapézio  em centímetros, é:  

a)     

b)     

c)     

d)     

e)     
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9. Em quarteirão no formato de um trapézio na Tijuca, bairro nobre do Rio de Janeiro, a grande 

quantidade de carros obrigou a prefeitura a criar ruas para melhorar o fluxo de veículos. Essas ruas 

são representadas abaixo pelos segmentos , , BE GH IJ . 

 

Sabe-se que as ruas são paralelas à base do trapézio ABCD e que os trechos , ,  e BE EG GI IC  têm 

o mesmo tamanho. Calcule as medidas das 3 novas ruas a serem construídas considerando que 

 e AB CD  medem, respectivamente, 500 m e 100 m.  

 
 

10. A vazão do rio Tietê, em São Paulo, constitui preocupação constante nos períodos chuvosos. Em 

alguns trechos, são construídas canaletas para controlar o fluxo de água. Uma dessas canaletas, cujo 

corte vertical determina a forma de um trapézio isósceles, tem as medidas especificadas na figura I. 

Neste caso, a vazão da água é de 1.050 m³/s. O cálculo da vazão, Q em m³/s, envolve o produto da 

área A do setor transversal (por onde passa a água), em m², pela velocidade da água no local, v, em 

m/s, ou seja, Q = Av. 

Planeja-se uma reforma na canaleta, com as dimensões especificadas na figura II, para evitar a 

ocorrência de enchentes. 

 

Na suposição de que a velocidade da água não se alterará, qual a vazão esperada para depois da 

reforma na canaleta? 

a) 90 m³/s. 

b) 750 m³/s. 

c) 1.050 m³/s. 

d) 1.512 m³/s. 

e) 2.009 m³/s. 
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Gabarito 

 

1. A 

A cada retângulo de dimensões 6 cm x 8 cm, temos uma diagonal de 10 cm. Assim, por dia, cada célula 

produz 10 . 24 = 240 Wh e 100 células produzem 100 x 240 = 24000 Wh. 

Desse modo, temos 3840 Wh a mais que o consumo inicial, logo, percebemos que 3840 Wh / 240 Wh = 

16. Assim, devemos retirar 16 células.] 

 

2. B 

3x - 45°+ 2x + 10° + 2x +15° + x +20° = 360 

3x + 2x+2x +x = 360+45-10-15-20 

      8x = 360 

       x = 45 

 

3x - 45°= 3.(45)-45= 135-45 =90° 

2x + 10°=2(45)+10=90+10=100° 

2x +15° = 2(45)+15= 90+105° 

x +20° = 45+20= 65° 

 

3. D 

I e II) Paralelogramo é todo quadrilátero que tem dois pares de lados opostos paralelos. VERDADEIRO. 

III) Todo losango tem 2 ângulos maiores que 90º e dois menores que 90º, e no quadrado todos os 

ângulos tem 90º. FALSO  

 

4. D 

Como são 600 BTU/h a cada m² e a sala possui 20 m², são 600.20=1 200 BTU/h. 

Acrescenta-se ainda 600.2=1 200 BTU/h pelas duas pessoas a mais e 600 BTU/h pela televisão em 

funcionamento. 

No total são 12 000 + 1 200 + 600 = 13 800 BTU/h. 

 

5. B 

O enunciado nos dia que o quarto tem 5 metros de largura e que a arrumação seja tal que sobre x metros 
de espaço para a escrivaninha: 

 
Assim, 0,4 x 4 + 1,2 x 2 + x = 5 

x = 1 

Por isso, a escrivaninha deverá ter largura máxima igual a 1 metro. 
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6. D 

a) Incorreta! 

Os trapézios são quadriláteros que possuem um par de lados opostos paralelos. 

b) Incorreta! 

Os trapézios não possuem um par de lados adjacentes paralelos, mas, sim, um par de lados opostos 

paralelos. 

c) Incorreta! 

Apenas os trapézios isósceles possuem diagonais congruentes. 

d) Correta! 

 

7. A 

Um trapézio isósceles possui diagonais congruentes. Assim, o valor de x que faz com que esse trapézio 
seja isósceles pode ser encontrado pela equação: 
7x – 125 = 4x + 43 
7x – 4x = 43 + 125 
3x = 168 
x = 168 
     3 
x = 56 

 

8. E 

Se  é isósceles, então os ângulos agudos são congruentes, bem como os obtusos. Além disso, A 

e D são suplementares, o que implica em A = 60°. Por outro lado, sendo  e chamando de  

o ponto médio de  é fácil ver que  e  são losangos congruentes. Portanto, o resultado 

pedido é    
 

9. Note que GH  é a base média do trapézio ABCD. Logo: 

100 500
300

2
GH

+
= =  

Além disso, IJ  é a base média do trapézio CDHG, ou seja: 

100 300
200

2
IJ

+
= =  

Por fim, EF  é a base média do trapézio ABGH e, portanto: 

300 500
400

2
EF

+
= =  

 

10. D 

Como a velocidade da água não irá se alterar a razão Q/A, que é igual, a velocidade permanece a mesma. 

Calculam-se as áreas dos trapézios das figuras I e II por (B + b)h/2. 

A área da figura I é (30+20)⋅2,5/2 = 62,5 m², e da figura II é (41+49)⋅2/2 = 90. 

Assim, 1050/62,5 = Q/90 

Q = 1050⋅90/62,5 = 1512 m³/s. 
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Conjunções: conceito, locução conjuntiva, coordenativas x 

subordinativas e valores das coordenativas 

 

Resumo 

 

Conceito 

Conjunção é a palavra invariável que tem como objetivo ligar termos ou orações de mesma função sintática. 

Elas podem ser classificadas como coordenativas ou subordinativas, dependendo da relação que elas 

estabeleçam entre as orações. Possuem fundamental importância na coesão textual, podendo ser também 

chamadas de “conectivos”. 

Além disso, há a locução conjuntiva, que ocorre quando duas ou mais palavras desempenham função de 

conjunção. Por exemplo: uma vez que, tanto que, desde que, ainda que, assim que, etc. 

 

As conjunções devem ser analisadas nas perspectivas sintática, morfológica e semântica. 

Perspectiva sintática: devemos analisar se a conjunção está conectando duas orações independentes 

sintaticamente (coordenativa) ou introduzindo uma oração que exerce função sintática em relação à outra 

(subordinativa). 

 

Perspectiva morfológica: devemos entender que as conjunções são uma classe de palavras invariáveis, ou 

seja, não sofrem flexão. Podem ser representadas por uma ou mais palavras (locução). 

 

Perspectiva semântica: essa á a principal análise que devemos fazer sobre essa classe gramatical e é a mais 

cobrada nos vestibulares. As conjunções ajudam a estabelecer diferentes relações semânticas entre os 

termos ou orações ligados por elas. Essas relações podem ser de adição, adversidade, alternância, 

conclusão, explicação, causa, consequência, comparação, condição, concessão, conformidade, finalidade, 

proporção e temporalidade. 

 

Veremos que essas relações semânticas se dividem entre as conjunções coordenativas e as subordinativas. 

 

Obs.: Existem as conjunções integrantes (“que” e “se”), que não estabelecem valor semântico, apenas unem 

sintaticamente as orações. 

 

Observe os enunciados a seguir: 

i. João foi ao cinema e ao restaurante. 

ii. Mariana gostaria que seu namorado chegasse. 

iii. André comeu tanto que passou mal. 

 

No primeiro caso, a conjunção “e” está ligando duas orações sintaticamente independentes, conferindo-lhes 

uma relação semântica de adição. 

No segundo, a conjunção “que” não estabelece valor semântico entre as orações, apenas liga sintaticamente 

a segunda oração (subordinada) à oração principal. 

No terceiro, a locução conjuntiva “tanto que” estabelece relação de consequência entre a segunda oração 

(subordinada) e a oração principal, além de conecta-las sintaticamente. 
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Coordenadas x Subordinadas 

As conjunções podem ser classificadas em: 

i) Coordenativas: quando introduzem uma oração que não estabelece função sintática em relação à outra. 

ii) Subordinativas: quando introduzem uma oração que exerce função sintática em relação à oração principal. 

Veja os exemplos: 

a) Rodrigo dormiu cedo, mas acordou cansado. 

b) Luana saiu de casa assim que começou a chover. 

 

No primeiro exemplo, a conjunção “mas” apenas conecta duas orações independentes, estabelecendo 

relação semântica de adversidade. 

No segundo exemplo, a locução conjuntiva “assim que” conecta uma oração que exerce função sintática de 

adjunto adverbial em relação à outra, estabelecendo valor de temporalidade. 

 

Vamos analisar, a seguir, os tipos de conjunções coordenativas e as relações semânticas que elas ajudam 

a estabelecer. 

I. Aditivas: Indicam soma dos conteúdos, de ideia, etc. São elas: e, nem, não só... mas também, além disso, 

ademais, etc. 

Ex.: Ela não dormiu nem estudou no final de semana. 

 

II. Adversativas (opositivas): Indicam contraste, quebra de expectativa. Além disso, introduzem o argumento 

mais forte. São elas: mas, porém, contudo, entretanto, todavia, no entanto, etc. 

Ex.: Acordou cedo, mas voltou a dormir. 

 

III. Alternativas: Indicam exclusão ou alternância entre os conteúdos. São elas: ou, ora... ora, quer... quer, 

seja... seja, etc. 

Ex.: Ele vai à praia ou ao cinema hoje. 

 

IV. Conclusivas: Indicam conclusão lógica do conteúdo de um enunciado em relação ao outro. São elas: 

portanto, pois (depois do verbo), logo, então, por isso, assim, por conseguinte, etc. 

Ex.: Acordou cedo hoje, logo, conseguirá estudar mais. 

 

V. Explicativas: Indicam por que se pode declarar algo em um enunciado em relação ao outro. São elas: 

porque, que, pois (antes do verbo), porquanto, etc. 
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Exercícios 

 

1. – “Deboísta” é quem é adepto da filosofia do “ser de boa” – explica Carlos Abelardo, 19 anos, estudante 

de Ciências Biológicas na Universidade Federal de Goiás e criador, ao lado da namorada, Laryssa de 

Freitas, da página no Facebook “Deboísmo”. – É aquela pessoa que não se deixa levar por problemas 

bestas, que, mesmo discordando de alguém, não parte para a agressão. É a pessoa calma, que escolhe 

o lutar em vez de brigar. Segundo Abelardo, o movimento é apartidário, mas político. E sobre a escolha 

do símbolo, que é uma preguiça, ele diz que a calmaria natural do animal passa uma sensação 

automática de “ficar de boas”. – É o animal mais de boa – diz. 
Adaptado de: http://oglobo.globo.com/sociedade/tecnologia/ conheca-deboismo-nova-filosofia-de-boas-da-internet-

17392121. Acesso em 02 abr. 2016 

O emprego de “mas” em “o movimento é apartidário, mas político” (linhas 09 e 10) permite afirmar que 

a) aderir a essa filosofia de vida implica não pertencer a partido político algum. 

b) participar das manifestações políticas do país faz parte das ações apoiadas pelo movimento. 

c) ser apartidário não significa eximir-se do envolvimento com a política. 

d) não se envolver com partidos políticos é uma forma de negar a política. 

e) discordar dos partidos políticos é uma das características do “Deboísmo”. 

  

 

2. Os filhos de Anna eram bons, uma coisa verdadeira e sumarenta. Cresciam, tomavam banho, exigiam 

para si, malcriados, instantes cada vez mais completos. A cozinha era enfim espaçosa, o fogão 

enguiçado dava estouros. O calor era forte no apartamento que estavam aos poucos pagando. Mas o 

vento batendo nas cortinas que ela mesma cortara lembrava-lhe que se quisesse podia parar e 

enxugar a testa, olhando o calmo horizonte. Como um lavrador. Ela plantara as sementes que tinha na 

mão, não outras, mas essas apenas. 
LISPECTOR, C. Laços de família. Rio de Janeiro: Rocco, 1998. 

A autora emprega por duas vezes o conectivo “mas” no fragmento apresentado. Observando aspectos 

da organização, estruturação e funcionalidade dos elementos que articulam o texto, o conectivo mas 

a) expressa o mesmo conteúdo nas duas situações em que aparece no texto. 

b) quebra a fluidez do texto e prejudica a compreensão, se usado no início da frase. 

c) ocupa posição fixa, sendo inadequado seu uso na abertura da frase. 

d) contém uma ideia de sequência temporal que direciona a conclusão do leitor. 

e) assume funções discursivas distintas nos dois contextos de uso. 
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3. O BOI 

Ó solidão do boi no campo, 

ó solidão do homem na rua! 

Entre carros, trens, telefones, 

entre gritos, o ermo profundo. 

Ó solidão do boi no campo, 

ó milhões sofrendo sem praga! 

Se há noite ou sol, é indiferente, 

a escuridão rompe com o dia. 

Ó solidão do boi no campo, 

homens torcendo-se calados! 

A cidade é inexplicável 

e as casas não têm sentido algum. 

Ó solidão do boi no campo! 

O navio-fantasma passa 

em silêncio na rua cheia. 

Se uma tempestade de amor caísse! 

As mãos unidas, a vida salva... 

Mas o tempo é firme. O boi é só. 

No campo imenso a torre de petróleo. 

DRUMMOND DE ANDRADE, Carlos. Obra Completa. 2a Ed. Rio de Janeiro: José Aguilar Editora, 1967. p. 122. 

Observe os versos: 

“Se há noite ou sol, é indiferente, 

a escuridão rompe com o dia.” 

 

A expressão que, empregada para ligar esses versos, expressa noção adequada ao contexto é: 

a) portanto, com sentido de conclusão. 

b) desde que, com sentido de condição. 

c) embora, com sentido de concessão. 

d) pois, com sentido de explicação. 

e) que, com sentido de consequência. 
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4. Esparadrapo 

Há palavras que parecem exatamente o que querem dizer. “Esparadrapo”, por exemplo. Quem 

quebrou a cara fica mesmo com cara de esparadrapo. No entanto, há outras, aliás de nobre sentido, 

que parecem estar insinuando outra coisa. Por exemplo, “incunábulo* “. 

QUINTANA, Mário. Da preguiça como método de trabalho. Rio de Janeiro, Globo. 1987. p. 83. 

  

*Incunábulo: [do lat. Incunabulu; berço]. Adj. 1- Diz-se do livro impresso até o ano de 1500./ S.m. 2 – 

Começo, origem. 

  

A locução “No entanto” tem importante papel na estrutura do texto. Sua função resume-se em 

a) ligar duas orações que querem dizer exatamente a mesma coisa. 

b) separar acontecimentos que se sucedem cronologicamente. 

c) ligar duas observações contrárias acerca do mesmo assunto. 

d) apresentar uma alternativa para a primeira ideia expressa. 

e) introduzir uma conclusão após os argumentos apresentados 

 
 

5. “Mariza saiu de casa atrasada e perdeu o ônibus.” As duas orações do período estão unidas pela 

palavra “e”, que, além de indicar adição, introduz a ideia de 

a) oposição 

b) condição 

c) consequência 

d) comparação 

e) união 

 

6. “- Pois é, não jogo futebol, mas tenho alma de artilheiro…” a palavra destacada anteriormente exprime 

ideia de: 

a) Escolha. 

b) Contraste, oposição. 

c) Finalidade. 

d) Explicação. 

e) Soma, adição. 
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7. Indique a alternativa em que não se estabelece uma relação de causa-consequência. 

a) A diferença de salários para o homem e para a mulher, no exercício da mesma função, é devida a 

discriminações na aplicação da lei. 

b) A constituição, por ter afirmado a proteção ao mercado de trabalho da mulher, provocou muita 

polêmica em alguns setores. 

c) A educação, processo de aprendizagem e aperfeiçoamento, defende a integração do homem em 

seu meio social. 

d) A vivência em um meio familiar em que se pratica o respeito pelo outro motiva a formação da 

criança para a solidariedade. 

e) Com o apoio à educação e à saúde, os governos de alguns países têm conseguido diminuir a 

desigualdade social da população. 

 

 

8. "Podem acusar-me: estou com a consciência tranquila." Os dois pontos (:) do período acima poderiam 

ser substituídos por vírgula, explicitando-se o nexo entre as duas orações pela conjunção: 

a) portanto        

b) e    

c) como        

d) pois       

e) embora 
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9. O senso comum é que só os seres humanos são capazes de rir. Isso não é verdade? 

Não. O riso básico – o da brincadeira, da diversão, da expressão física do riso, do movimento da face 

e da vocalização — nós compartilhamos com diversos animais. Em ratos, já foram observadas 

vocalizações ultrassônicas – que nós não somos capazes de perceber – e que eles emitem quando 

estão brincando de “rolar no chão”. Acontecendo de o cientista provocar um dano em um local 

específico no cérebro, o rato deixa de fazer essa vocalização e a brincadeira vira briga séria. Sem o 

riso, o outro pensa que está sendo atacado. O que nos diferencia dos animais é que não temos apenas 

esse mecanismo básico. Temos um outro mais evoluído. Os animais têm o senso de brincadeira, como 

nós, mas não têm senso de humor. O córtex, a parte superficial do cérebro deles, não é tão evoluído 

como o nosso. Temos mecanismos corticais que nos permitem, por exemplo, interpretar uma piada. 
Disponível em http://globonews.globo.com. Acesso em 31 maio 2012 (adaptado) 

A coesão textual é responsável por estabelecer relações entre as partes do texto. Analisando o trecho 

“Acontecendo de o cientista provocar um dano em um local específico no cérebro”, verifica-se que ele 

estabelece com a oração seguinte uma relação de 

a) finalidade, porque os danos causados ao cérebro têm por finalidade provocar a falta de 

vocalização dos ratos. 

b) oposição, visto que o dano causado em um local específico no cérebro é contrário à vocalização 

dos ratos. 

c) condição, pois é preciso que se tenha lesão específica no cérebro para que não haja vocalização 

dos ratos. 

d) consequência, uma vez que o motivo de não haver mais vocalização dos ratos é o dano causado 

no cérebro. 

e) proporção, já que à medida que se lesiona o cérebro não é mais possível que haja vocalização 

dos ratos. 
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10. Racismo e Fraude  

A campanha para provar que o Brasil é um país racista não esmorece. Há uma semana, o IBGE divulgou 

pesquisa sobre emprego e raça, e os jornais concluíram que os dados "comprovavam" que os negros 

são discriminados no mercado de trabalho. A pesquisa revelou que os negros - a soma de pretos e 

pardos - são a maioria dos desempregados, têm as piores ocupações e ganham a metade do salário 

dos brancos. Mas nada no estudo permitia dizer que os negros estão nessa condição porque o Brasil 

é racista ou porque os brancos são racistas ou porque os empregadores discriminam os negros. 

O nosso problema não é o racismo, mas a pobreza e o modelo econômico que, ao longo dos anos, só 

fizeram concentrar a renda: os que eram pobres - e os negros, ex-escravos, por definição foram os 

despossuídos da nação - permaneceram pobres ou ficaram mais pobres; e os que eram ricos, ricos 

ficaram ou enriqueceram mais ainda. O Brasil deveria estar unido para resolver esse problema, 

distribuindo renda e investindo maciçamente em educação. Quando os pobres deste país tiverem uma 

educação de qualidade, todos terão a mesma chance no mercado de trabalho. E as distorções entre 

brancos e negros terão um fim. 
Adap. de KAMEL, Ali. JORNAL O GLOBO, 15/06/2004, p. 7. 

  

"Há uma semana, o IBGE divulgou pesquisa sobre emprego e raça, e os jornais concluíram que os 

dados 'comprovavam' que os negros são discriminados no mercado de trabalho." 

Para eliminar a repetição do conectivo que na última oração desse período, pode-se reescrevê-la da 

seguinte forma: 

a) sendo os negros discriminados no mercado de trabalho.    

b) tendo sido os negros discriminados no mercado de trabalho.    

c) serem os negros discriminados no mercado de trabalho.    

d) discriminam os negros no mercado de trabalho.    

e) discriminando os negros no mercado de trabalho. 
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Gabarito 

 

1. C 

Comentário: A conjunção “mas” introduz o argumento mais forte. Dessa forma, podemos entender que 

o fato de essa filosofia não pertencer a nenhum partido político específico, não faz com que ela deixe de 

ser política.  

 
2. E 

Comentário: Na primeira ocorrência, o “mas” estabelece relação de oposição. Já no segundo, assume 

valor de adição, pois está somando uma ideia à outra.  

 

3. D 

Comentário: O segundo verso explica uma condição expressa pelo primeiro. Portanto, a alternativa 

correta é a “d”. 

 

4. C 

Comentário: A conjunção “no entanto” é adversativa.  

 

5. C 

O fato de ter perdido o ônibus foi uma consequência de ter saído atrasada.  

 

6. B 

A palavra “mas” é uma conjunção adversativa, que exprime contraste entre as ideias.  

 

7. C 

A única opção que não apresenta relação de causa-consequência é a letra c. Nas demais, verificamos 

essa relação expressa por “é devida”, “provocou”, “motiva”, “com”. 

 

8. D 

Os dois pontos podem ser substituídos pela conjunção “pois”, porque eles introduzem uma explicação 

em relação à afirmação anterior.  

 

9. C 

Há uma relação de condição, pois o rato apenas deixa de fazer a vocalização se o cientista provocar um 

dano em um local específico do seu cérebro. 

 

10. C 

O conectivo “que” funciona como conjunção integrante, unindo as orações sintaticamente. Para que não 

haja falha no paralelismo e a relação lógica seja mantida, a opção correta é a letra “c”. 
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Conjunções: valores das subordinativas, papeis argumentativos e 

polissemia 

 

Resumo 

 

Vamos analisar, agora, os tipos de conjunções subordinativas e as relações semânticas que elas ajudam a 

estabelecer.  
 

Integrantes: Não estabelecem relação semântica entre as orações. São elas: que, se.  

Ex.: Joana queria muito que Pedro viajasse.  

 

Causais: Introduzem enunciado que indica causa do fato apresentado na oração principal. São elas: porque, 

porquanto, pois, como (em início de oração), já que, visto que, uma vez que, etc. 

Ex.: Visto que comeu tanto, passou mal. 

 

Comparativas: Introduzem enunciado que traz um dos termos de uma comparação. São elas: como, que 

nem, (do) que, qual, quanto, etc. 

Ex.: Praia é bom como piscina. 

 

Concessivas: Introduzem um fato que poderia inviabilizar o evento apresentado na oração principal, mas 

não o faz. São elas: embora, ainda que, mesmo que, por mais que, apesar de que, etc. 

Ex.: Embora esteja chovendo, vou à praia. 

 

Condicionais: Introduzem enunciado que indica condição necessária para que o fato declarado na oração 

principal se realize. São elas: se, caso, contanto que, a menos que, a não ser que, salvo se, etc. 

Ex.: Vou caminhar, a menos que não esteja chovendo.  

 

Conformativas: Introduzem enunciado em relação ao qual o fato apresentado na oração principal está em 

conformidade, exprimem um modelo. São elas: conforme, segundo, como, consoante. 

Ex.: A viagem ocorreu conforme planejamos. 

 

Consecutivas: Introduzem enunciado que indica a consequência do fato apresentado na oração principal. 

São elas: de maneira que, de modo que, de forma que, que (combinada com “tal”, “tanto”, “tão”), etc. 

Ex.: Comeu tanto que passou mal. 

 

Finais: Introduzem enunciado que expressa a finalidade do fato apresentado na oração principal. São elas: 

a fim de, para, etc. 

Ex.: Vou dormi para acordar cedo amanhã. 
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Proporcionais: Introduzem enunciado que expressa em que proporção ocorreu o fato apresentado na 

oração principal. São elas: à medida que, ao passo que, à proporção que, quanto mais, quanto menos, etc. 

Ex.: Quanto mais andava mais cansado ficava. 

 

Temporais: Iniciam enunciado que exprime o tempo de realização do fato da oração principal. São elas: 

enquanto, logo que, quando, antes que, até que, assim que, desde que, etc.  

Ex.: Desde que foi morar fora, não o vi mais.  

 

Os conectivos ou operadores argumentativos são palavras ou expressões responsáveis pela ligação, pela 

coesão de duas orações e servem para acentuar, introduzir, diminuir valores em determinadas sentenças. 

Dessa forma, para estabelecer essa ligação, eles podem indicar: causa, consequência, conclusão, oposição 

ou ressalva, soma de ideias, objetivo ou finalidade, entre outros. Por isso, existem diversos tipos de 

operadores que proporcionam diferentes sentidos aos textos e eles são importantes porque garantem a 

coesão dos textos.  

 

Principais operadores argumentativos: 

Operadores que somam argumentos: e, também, ainda, não só… mas também, além de…, além disso…, 

aliás. 

Exemplo: Além de ser muito inteligente, é ótimo professor. 

 

Operadores que indicam conclusão: portanto, logo, por conseguinte, pois, consequentemente. 

Exemplo: João tira notas baixas e trata mal os professores, portanto não é um bom aluno. 

 

Operadores que indicam comparação entre elementos a fim de uma conclusão: ...que, menos… que, tão… 

como. 

Exemplo: Vamos colocar Luisa no lugar de Joana, uma é tão competente quanto à outra. 

 

Operadores que indicam causa/explicação: porque, que, já que, pois, por causa de… 

Exemplo: Estou triste, pois não fui bem na prova. 

 

Operadores que indicam oposição (adversidade e concessão): mas, porém, contudo, todavia, no entanto, 

embora, ainda que, posto que, apesar de… 

Exemplo: Gabriel fez um bom trabalho, mas não foi aprovado. 

 

Operadores que indicam o argumento mais forte de um enunciado: até, mesmo, até mesmo, inclusive, pelo 

menos, no mínimo. 

Exemplo: João era muito ambicioso; queria ser, no mínimo, o presidente da empresa onde trabalha. 

 

Operadores que indicam uma relação de condição entre um antecedente e um consequente: se, caso. 

Exemplo: Se você não for ao médico, não melhorará. 

 

 

Operadores que indicam uma relação de tempo: quando, assim que, logo que, no momento em que… 
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Exemplo: Assim que você chegar, me ligue! 

 

Operadores que indicam finalidade/objetivo: para, para que, a fim de…  

Exemplo: Eu estudo a fim de passar no vestibular. 

  

Além disso, cabe ressaltar algumas diferenças semânticas em relação às conjunções. 

A oração subordinada adverbial e a oração coordenada adversativa mantém uma relação de oposição entre 

duas ideias. Entretanto, apesar da semelhança, elas apresentam diferenças entre si. Enquanto a primeira 

apresenta a ideia menos importante da oposição, a coordenada apresenta a ideia mais importante. Veja: 

O trabalho consome a pessoa por completo, mas a dignifica. 

O trabalho dignifica a pessoa, mas a consome por completo. 

 

Algumas conjunções podem, no discurso, assumir diversos significados de acordo com a relação que 

estabelecem entre as orações. A conjunção ‘e’, por exemplo, não possui apenas o valor aditivo, mas também: 

Valor adversativo: Tanto tenho aprendido e não sei nada. 

Indicar uma consequência/conclusão: Embarco amanhã, e venho lhe dizer adeus. 

Expressar uma finalidade: Ia decorá-la e transmiti-la ao irmão e à cachorra. 

Valor consecutivo: Estou sonhando, e não quero que me acordem. 

Introduz uma expressão enfática: Você ignora que quem os cose sou eu, e muito eu. 

  

Valor semântico da conjunção ‘’se’’: 

• Valor condicional: Se você estudar, conseguirá seu intento. 

• Valor causal: Se você sabia que era proibido, por que entrou lá? 

• Valor concessivo: Se não ofendeu a todos, ainda assim insultou os mais velhos. 

• Valor temporal: Se fala, irrita a todos. 

  

Valor semântico da conjunção “como”: 

• Valor aditivo: Não apenas é dedicado, como inteligente. 

• Valor comparativo: Simples e rápido como um passe de mágica. 

• Valor conformativo: Faço o trabalho como o regulamento prescreve. 

• Valor causal: Como estava chovendo, não fui ao trabalho. 

  

A conjunção alternativa “ou” pode ser empregada tanto com valor de inclusão quanto de exclusão. 

Maria pode-se casar com João ou Antônio. 

As plantas são prejudicadas pelo frio ou pelo calor excessivo. 

  



 
 

 

 

4 

Português 
 

No primeiro item, a conjunção “ou” tem valor de exclusão, pois se João se casar com Maria, Antônio ficará 

excluído do processo, ou vice e versa. Enquanto no segundo item, a conjunção “ou” tem valor de inclusão, 

pois tanto o frio, quanto o calor excessivo prejudicam as plantas e a ocorrência de um não impede a do outro.  
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Exercícios 

 
1. O Flamengo começou a partida no ataque, enquanto o Botafogo procurava fazer uma forte marcação 

no meio campo e tentar lançamentos para Victor Simões, isolado entre os zagueiros rubro-negros. 

Mesmo com mais posse de bola, o time dirigido por Cuca tinha grande dificuldade de chegar à área 

alvinegra por causa do bloqueio montado pelo Botafogo na frente da sua área. 
No entanto, na primeira chance rubro-negra, saiu o gol. Após cruzamento da direita de Ibson, a zaga 

alvinegra rebateu a bola de cabeça para o meio da área. Kléberson apareceu na jogada e cabeceou por 

cima do goleiro Renan. Ronaldo Angelim apareceu nas costas da defesa e empurrou para o fundo da 

rede quase que em cima da linha: Flamengo 1 a 0. 
Disponível em: http://momentodofutebol.blogspot.com (adaptado). 

  

O texto, que narra uma parte do jogo final do Campeonato Carioca de futebol, realizado em 2009, 

contém vários conectivos, sendo que 

a) após é conectivo de causa, já que apresenta o motivo de a zaga alvinegra ter rebatido a bola de 

cabeça. 

b) enquanto tem um significado alternativo, porque conecta duas opções possíveis para serem 

aplicadas no jogo. 

c) no entanto tem significado de tempo, porque ordena os fatos observados no jogo em ordem 

cronológica de ocorrência. 

d) mesmo traz ideia de concessão, já que “com mais posse de bola”, ter dificuldade não é algo 

naturalmente esperado. 

e) por causa de indica consequência, porque as tentativas de ataque do Flamengo motivaram o 

Botafogo a fazer um bloqueio.  
  

 

2. "Mas eu o exasperava tanto QUE se tornara doloroso, para mim, ser o objeto do ódio daquele homem 

QUE de certo modo eu amava." Há no período duas orações que se iniciam com o conectivo QUE. A 

primeira dá ideia de: 
a) condição 

b) consequência 

c) concessão 

d) causa 

e) tempo 
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3. No período: “Da própria garganta saiu um grito de admiração, que Cirino acompanhou, embora com 

menos entusiasmo”, a palavra destacada expressa uma ideia de: 
a) explicação 

b) concessão 

c) comparação 

d) modo 

e) consequência 

 

4. Leia a fábula “O morcego e as doninhas” do escritor grego Esopo (620 a.C.?-564 a.C.?) para responder 

à questão. 
Um morcego caiu no chão e foi capturado por uma doninha1 . Como seria morto, rogou à doninha que 

poupasse sua vida. 
– Não posso soltá-lo – respondeu a doninha –, pois sou, por natureza, inimiga de todos os pássaros. 
– Não sou um pássaro – alegou o morcego. – Sou um rato. 
E assim ele conseguiu escapar. 
Mais tarde, ao cair de novo e ser capturado por outra doninha, ele suplicou a esta que não o devorasse. 

Como a doninha lhe disse que odiava todos os ratos, ele afirmou que não era um rato, mas um morcego. 

E de novo conseguiu escapar. Foi assim que, por duas vezes, lhe bastou mudar de nome para ter a 

vida salva. 
(Fábulas, 2013.) 

 

*1 doninha: pequeno mamífero carnívoro, de corpo longo e esguio e de patas curtas (também 

conhecido como furão). 

  

“Como seria morto, rogou à doninha que poupasse sua vida.” (1° parágrafo) 

Em relação à oração que a sucede, a oração destacada tem sentido de 

a) proporção. 

b) comparação. 

c) consequência. 

d) causa. 

e) finalidade 
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5. Belo Horizonte, 28 de julho de 1942.  
Meu caro Mário, 

  

Estou te escrevendo rapidamente, se bem que haja muitíssima coisa que eu quero te falar (a respeito 

da Conferência, que acabei de ler agora). Vem-me uma vontade imensa de desabafar com você tudo 

o que ela me fez sentir. Mas é longo, não tenho o direito de tomar seu tempo e te chatear. 
Fernando Sabino. 

  

No texto, o conectivo “se bem que” estabelece relação de: 

a) conformidade. 

b) condição. 

c) concessão. 

d) alternância. 

e) consequência. 

 
 
6. Em qual período o se é uma conjunção integrante? 

a) “Paraquedista se prepara para romper a barreira do som com salto da estratosfera.” 

b) “Um tecido comum pegaria fogo se fosse exposto diretamente a essa radiação.” 

c) “Sabe-se também que a alimentação materna pode ter impacto na chance de a criança vir a 

desenvolver câncer.” 

d) “Marilyn Monroe morreu aos 36 anos de forma trágica, vítima de uma overdose de medicamentos 

que até hoje não se sabe se foi intencional, acidental ou provocada por alguma misteriosa 

conspiração política.” 

e) “Não fale rápido demais. Se sua dicção não for boa, ninguém irá entender o que você diz.”.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

8 

Português 
 

 

7. Labaredas nas trevas Fragmentos do diário secreto de Teodor Konrad Nalecz Korzeniowski 
20 DE JULHO [1912] 

  

Peter Sumerville pede-me que escreva um artigo sobre Crane. Envio-lhe uma carta: “Acredite-me, 

prezado senhor, nenhum jornal ou revista se interessaria por qualquer coisa que eu, ou outra pessoa, 

escrevesse sobre Stephen Crane. Ririam da sugestão. […] Dificilmente encontro alguém, agora, que 

saiba quem é Stephen Crane ou lembre-se de algo dele. Para os jovens escritores que estão 

surgindo ele simplesmente não existe.” 

  

20 DE DEZEMBRO [1919] 

  

Muito peixe foi embrulhado pelas folhas de jornal. Sou reconhecido como o maior escritor vivo da 

língua inglesa. Já se passaram dezenove anos desde que Crane morreu, mas eu não o esqueço. E 

parece que outros também não. The London Mercury resolveu celebrar os vinte e cinco anos de 

publicação de um livro que, segundo eles, foi “um fenômeno hoje esquecido” e me pediram um 

artigo. 
FONSECA, R. Romance negro e outras histórias. São Paulo: Companhia das Letras, 1992 (fragmento). 

  

Na construção de textos literários, os autores recorrem com frequência a expressões metafóricas. Ao 

empregar o enunciado metafórico “Muito peixe foi embrulhado pelas folhas de jornal”, pretendeu-se 

estabelecer, entre os dois fragmentos do texto em questão, uma relação semântica de 

a) causalidade, segundo a qual se relacionam as partes de um texto, em que uma contém a causa e 

a outra, a consequência. 

b) temporalidade, segundo a qual se articulam as partes de um texto, situando no tempo o que é 

relatado nas partes em questão. 

c) condicionalidade, segundo a qual se combinam duas partes de um texto, em que uma resulta ou 

depende de circunstâncias apresentadas na outra. 

d) adversidade, segundo a qual se articulam duas partes de um texto em que uma apresenta uma 

orientação argumentativa distinta e oposta à outra. 

e) finalidade, segundo a qual se articulam duas partes de um texto em que uma apresenta o meio, 

por exemplo, para uma ação e a outra, o desfecho da mesma. 
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8. Os tiranos e os autocratas sempre compreenderam que a capacidade de ler, o conhecimento, os 

livros e os jornais são potencialmente perigosos. Podem insuflar idéias independentes e até rebeldes 

nas cabeças de seus súditos. O governador real britânico da colônia de Virgínia escreveu em 1671: 
Graças a Deus não há escolas, nem imprensa livre; e espero que não [as] tenhamos nestes [próximos] 

cem anos; pois o conhecimento introduziu no mundo a desobediência, a heresia e as seitas, e a 

imprensa divulgou-as e publicou os libelos contra os melhores governos. Que Deus nos guarde de 

ambos! Mas os colonizadores norte-americanos, compreendendo em que consiste a liberdade, não 

pensavam assim. Em seus primeiros anos, os Estados Unidos se vangloriavam de ter um dos índices 

mais elevados - talvez o mais elevado - de cidadãos alfabetizados no mundo. Atualmente, os Estados 

Unidos não são o líder mundial em alfabetização. Muitos dos que são alfabetizados não conseguem 

ler, nem compreender material muito simples - muito menos um livro da sexta série, um manual de 

instruções, um horário de ônibus, o documento de uma hipoteca ou um programa eleitoral. As rodas 

dentadas da pobreza, ignorância, falta de esperança e baixa autoestima se engrenam para criar um 

tipo de máquina do fracasso perpétuo que esmigalha os sonhos de geração a geração. Nós todos 

pagamos o preço de mantê-la funcionando. O analfabetismo é a sua cavilha. Ainda que endureçamos 

os nossos corações diante da vergonha e da desgraça experimentadas pelas vítimas, o ônus do 

analfabetismo é muito alto para todos os demais - o custo de despesas médicas e hospitalização, o 

custo de crimes e prisões, o custo de programas de educação especial, o custo da produtividade 

perdida e de inteligências potencialmente brilhantes que poderiam ajudar a solucionar os dilemas que 

nos perseguem. Frederick Douglass ensinou que a alfabetização é o caminho da escravidão para a 

liberdade. Há muitos tipos de escravidão e muitos tipos de liberdade. Mas saber ler ainda é o caminho. 
(Carl Sagan, O caminho para a liberdade. Em O mundo assombrado pelos demônios: a ciência vista como uma vela no 

escuro. Adaptado) 

  

Ainda que endureçamos os nossos corações diante da vergonha e da desgraça experimentadas pelas 

vítimas, o ônus do analfabetismo é muito alto para todos os demais. A locução “ainda que” e o advérbio 

“muito” estabelecem, nesse enunciado, relações de sentido, respectivamente, de 

a) restrição e quantidade. 

b) causa e modo. 

c) tempo e meio. 

d) concessão e intensidade. 

e) condição e especificação. 
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9. O “brasil” com b minúsculo é apenas um objeto sem vida, autoconsciência ou pulsação interior, 

pedaço de coisa que morre e não tem a menor condição de se reproduzir como sistema; como, aliás, 

queriam alguns teóricos sociais do século XIX, que viam na terra – um pedaço perdido de Portugal e 

da Europa – um conjunto doentio e condenado de raças que, misturando-se ao sabor de uma natureza 

exuberante e de um clima tropical, estariam fadadas à degeneração e à morte biológica, psicológica e 

social. Mas o Brasil com B maiúsculo é algo muito mais complexo. É país, cultura, local geográfico, 

fronteira e território reconhecidos internacionalmente, e também casa, pedaço de chão calçado com 

o calor de nossos corpos, lar, memória e consciência de um lugar com o qual se tem uma ligação 

especial, única, totalmente sagrada. É igualmente um tempo singular cujos eventos são 

exclusivamente seus, e também temporalidade que pode ser acelerada na festa do carnaval; que pode 

ser detida na morte e na memória e que pode ser trazida de volta na boa recordação da saudade. 

Tempo e temporalidade de ritmos localizados e, assim, insubstituíveis. Sociedade onde pessoas 

seguem certos valores e julgam as ações humanas dentro de um padrão somente seu. Não se trata 

mais de algo inerte, mas de uma entidade viva, cheia de autorreflexão e consciência: algo que se soma 

e se alarga para o futuro e para o passado, num movimento próprio que se chama História. Aqui, o 

Brasil é um ser parte conhecido e parte misterioso, como um grande e poderoso espírito. Como um 

Deus que está em todos os lugares e em nenhum, mas que também precisa dos homens para que 

possa se saber superior e onipotente. Onde quer que haja um brasileiro adulto, existe com ele o Brasil 

e, no entanto – tal como acontece com as divindades - será preciso produzir e provocar a sua 

manifestação para que se possa sentir sua concretude e seu poder. Caso contrário, sua presença é 

tão inefável como a do ar que se respira e dela não se teria consciência a não ser pela comparação, 

pelo contraste e pela percepção de algumas de suas manifestações mais contundentes. 
DAMATTA, Roberto. O que faz o brasil, Brasil? Rio de Janeiro: Rocco, 1986, p. 11-12 

  

Assinale a opção que não apresenta relações de comparação, que estejam linguisticamente marcadas 

por conectivos comparativos: 

a) “Como um Deus que está em todos os lugares e em nenhum, mas que também precisa dos 

homens para que possa se saber superior e onipotente.” (linhas 33-36) 

b) “É igualmente um tempo singular cujos eventos são exclusivamente seus, e também 

temporalidade que pode ser acelerada na festa do carnaval” (linhas 18-21) 

c) “Aqui, o Brasil é um ser parte conhecido e parte misterioso, como um grande e poderoso espírito.” 

(linhas 31-33) 

d) “Onde quer que haja um brasileiro adulto, existe com ele o Brasil e, no entanto – tal como acontece 

com as divindades – será preciso produzir e provocar a sua manifestação para que se possa 

sentir sua concretude e seu poder.” (linhas 36-41) 

e) “Caso contrário, sua presença é tão inefável como a do ar que se respira e dela não se teria 

consciência a não ser pela comparação, pelo contraste e pela percepção de algumas de suas 

manifestações mais contundentes.” (linhas 41-45) 
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10. Releia-se o que escreve Beccaria: 
“Contudo, se o roubo é comumente o crime da miséria e da aflição, se esse crime apenas é praticado 

por essa classe de homens infelizes, para os quais o direito de propriedade (direito terrível e talvez 

desnecessário) apenas deixou a vida como único bem, […….] as penas em dinheiro contribuirão tão-

somente para aumentar os roubos, fazendo crescer o número de mendigos, tirando o pão a uma 

família inocente para dá-lo a rico talvez criminoso.” (parágrafo 5) 

A palavra ou locução que, usada no espaço entre colchetes deixado no período, fortalece a conexão 

lógica entre as orações adverbiais condicionais e o que ele afirma a seguir é: 

a) inclusive. 

b) além disso. 

c) então. 

d) por outro lado. 

e) mesmo. 
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Gabarito 

 

1. D 

A conjunção concessiva introduz um fato que deveria impedir outro, mas não o faz. Dessa forma, 

notamos que ter mais posse de bola não impede que o time enfrente dificuldades.  

 
2. B 

A conjunção “que” está introduzindo a oração que exprime a consequência do fato expresso pela oração 

principal. 

 
3. B 

A conjunção “embora” é concessiva, indicando que um fato deveria impedir o expresso pela oração 

principal, mas não o faz. 

 
4. D 

O fato de o morcego pensar que seria morto foi a causa para que ele implorasse à doninha que não o 

matasse.  

 
5. C 

A locução conjuntiva “se bem que” é concessiva, pois expressa um fato deveria impedir o expresso pela 

oração principal, mas não o faz. 

 
6. D 

Na opção “d”, temos o “se” funcionando como conjunção integrante, introduzindo uma oração 

subordinada substantiva, sem expressar valor semântico.  

 
7. B 

A expressão em questão demonstra o tempo decorrido entre os fatos, nesse caso, a temporalidade dos 

acontecimentos.   

 
8. D 

 “Ainda que” é uma conjunção concessiva, que indica quebra de expectativa, já o advérbio “muito” 

intensifica uma ideia. 

 

9. B 
A única opção em que não aparece conjunção comparativa é a letra “b”. Nas demais, aparecem o 

“como”, “tal como” e “tão como”. 

 
10. C 

A conjunção “então” indica uma conclusão lógica entre as ideias apresentadas, uma vez que apresenta 

uma retomada dos termos.  
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Geometria molecular, Polaridade e Forças intermoleculares 

Resumo 

 

Teoria da repulsão dos pares eletrônicos 

A Teoria da Repulsão dos Pares Eletrônicos de Valência (TRPEV) → Força de repulsão entre os pares eletrônicos 

ligantes ou não, do átomo central. Eles tendem a manter a maior distância possível entre si, porém, as forças 

de repulsão eletrônica não são suficientes para que a ligação entre os átomos seja rompida, logo, podemos 

observar essa distância no ângulo formado entre eles. 

Tipos de nuvens eletrônicas 

 

Exemplo: 

 

 

Geometria Molecular 

Na determinação da geometria de uma molécula devemos seguir alguns passos, são eles: 

- Determinar o átomo central, geralmente, O elemento em menor quantidade tende a ser o elemento 

central na estrutura do composto; 

- Determinar o número de elétrons na camada de valência dos átomos participantes; 

- Determinar as ligações, mostrando os pares de eletrons ligantes e não ligantes. 

- Determinar se há ou não repulsão entre os pares de elétrons ligantes e não ligantes para formação da 

geometria molecular. 

a) Linear 
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Formada por molécula triatomicas, onde o elemento central não possui par de elétrons não ligantes 

sobrando. 

 

Ex.: BeH2 

 

OBS: Toda substância com 2 elementos tem geometria linear e não existe átomo central. 

 Ex.: HCl 

 

b) Angular 
Formada por moléculas que possuem 2 átomos ligados ao elementos central, onde o elemento 

central possui par de elétrons não ligantes sobrando. 

 

Ex.: H2O 

 

c) Trigonal plana 
Formada por moléculas que possuem 3 átomos ligados ao elementos central, onde o elemento 

central não possui par de elétrons não ligantes sobrando. 
Ex.: BF3 
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d) Piramidal 
Formada por moléculas que possuem 3 átomos ligados ao elementos central, onde o elemento 

central possui par de elétrons não ligantes sobrando causando repulsão. 
 

Ex.: NH3 

 

e) Tetraédrica 
Formada por moléculas que possuem 4 átomos ligados ao elemento central, onde o elemento 

central não possui par de elétrons não ligantes sobrando. 
 

Ex.: CH4 

 

 

Polaridade 

Polaridade das ligações 

Ligação Iônica: Nas ligações iônicas, a transferência de elétrons é definitiva, formação de cátions(positivo) e 

ânions(negativo). As ligações iônicas são sempre POLARES.  
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Ligação Covalente: Nas ligações formadas por átomos com a mesma eletronegatividade, não há formação 

de polos pois essa diferença é igual a zero. Formando ligação covalente apolar. 

Exemplo: Cl2 

(Cl – Cl) → ∆en = 3,0 – 3,0 → ∆en = 0 

Nas ligações formadas por átomos com diferentes eletronegatividades, há formação de polos pois essa 

diferença é diferente de zero. Formando ligação covalente polar. 

Exemplo: HBr 

(H – Br) → ∆en = 2,8 – 2,1 → ∆en = 0,7 

Polaridade das moléculas 

As moléculas podem ser classificadas em moléculas polares e apolares, dependendo do vetor de momento 

dipolo( ) da molécula ser anulado ou não.  

• Molécula apolar:   = 0  

• Molécula polar:   ≠ 0  

Exemplo:  

CO2 

 

Os vetores possuem a mesma diferença de eletronegatividade por serem entre os mesmos alementos, e 

possuem a mesma direção e sentidos opostos, fazendo com que se anulem e o momento dipolo( ) seja 

igual a zero. 

 

H2O 

 

O oxigênio da água possui dois pares de elétrons que não se ligam a nada, logo esses pares empurram as 

ligações O-H para baixo, formando assim um ângulo entre eles, os vetores não se anulam como na molécula 

de CO2. O momento dipolo( ) nesse caso é diferente de zero. 
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Forças intermoleculares 

 

 

 

Dipolo induzido-dipolo induzido, van der Waals ou dipolo-induzido → Ocorre nas moléculas apolares.  

Ex: H2, O2, CO2 

 

Dipolo permanente-dipolo permanente ou dipolo-dipolo → Ocorre nas moléculas  

polares.  

Ex: HCl, HBr, HI, H2S 
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Ligação de Hidrogênio → Antes essa força era chamada de ponte de hidrogênio. As ligações de hidrogênio são 

atrações intermoleculares fortíssimas que ocorrem entre moléculas polares que apresentam ligações do 

Hidrogênio com átomos muito eletronegativos como o Flúor, Oxigênio e Nitrogênio. 

Ex: HF, NH3, H2O 

 

PSIU!! 

 

O aumento da força é proporcional aos pontos de fusão e ebulição dos compostos. 

 

PSIU!! 

Ligação Íon-dipolo 

A interação íon-dipolo envolve um íon e uma molécula polar, de forma que as cargas que possuam caráter 

atrativo se aproximam. Portanto, quanto maior a carga do íon relativamente ao dipolo, maior a intensidade 

da ligação (melhor será a atração). 
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Exercícios 

 

1. Diversos mecanismos importantes para a manutenção da vida na Terra estão relacionados com 

interações químicas. 

A interação química envolvida tanto no pareamento correto de bases nitrogenadas no DNA quanto no 

controle de variações extremas de temperatura na água é uma ligação do seguinte tipo:  

a) iônica    

b) covalente    

c) de hidrogênio    

d) de van der Waals    

   

2. O consumo excessivo de bebidas alcoólicas tornou-se um problema de saúde pública no Brasil, pois é 

responsável por mais de 200  doenças, conforme resultados de pesquisas da Organização Mundial de 

Saúde (OMS). 

Disponível em: <http://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,consumo-de-alcool-aumenta-43-5-no-brasil-em-dez-anos-

afirma-oms,70001797913> Acesso em: 11 set. 2017 (adaptado). 
 

O álcool presente nessas bebidas é o etanol 3 2(CH CH OH),  substância bastante volátil, ou seja, que 

evapora com facilidade. Sua fórmula estrutural está representada a seguir. 

 

Considerando-se as ligações químicas e interações intermoleculares, o modelo que representa a 

volatilização do etanol é:  

a)  c)  

b)  d)  
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3. Considere as seguintes substâncias químicas: 4 3 2 2 2 3 3CC , HCC , CO , H S, C , H CCH  e 3NH .  

a) Qual o tipo de ligação química que ocorre nessas moléculas? Classifique-as em substâncias 

polares e não polares. 

b) Separe essas substâncias de acordo com o tipo de interação intermolecular (forças de Van der 

Waals, dipolo-dipolo e ligações de hidrogênio) que apresentam quando em presença de outras 

substâncias iguais a elas.  

   

4. As propriedades das substâncias moleculares estão relacionadas com o tamanho da molécula e a 

intensidade das interações intermoleculares. Considere as substâncias a seguir, e suas respectivas 

massas molares. 

 

 

 

A alternativa que melhor associa as temperaturas de ebulição (Teb)  com as substâncias é 

 

Teb  10 C  36 C  80 C  118 C  141 C  

a) dimetilpropano pentano butanona butan-1-ol ácido propanoico 

b) ácido propanoico dimetilpropano pentano butanona butan-1-ol 

c) dimetilpropano pentano butanona ácido propanoico butan-1-ol 

d) pentano dimetilpropano butan-1-ol butanona ácido propanoico 

    

 

5. Compostos contendo enxofre estão presentes, em certo grau, em atmosferas naturais não poluídas, 

cuja origem pode ser: decomposição de matéria orgânica por bactérias, incêndio de florestas, gases 

vulcânicos etc. No entanto, em ambientes urbanos e industriais, como resultado da atividade humana, 

as concentrações desses compostos são altas. Dentre os compostos de enxofre, o dióxido de enxofre 

2(SO )  é considerado o mais prejudicial à saúde, especialmente para pessoas com dificuldade 

respiratória. 

Adaptado de BROWN, T.L. et al, Química: a Ciência Central. 9ª ed, Ed. Pearson, São Paulo, 2007. 
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Em relação ao composto 2SO  e sua estrutura molecular, pode-se afirmar que se trata de um 

composto que apresenta 

 

Dado: número atômico S 16;=  O 8.=   

a) ligações covalentes polares e estrutura com geometria espacial angular.    

b) ligações covalentes apolares e estrutura com geometria espacial linear.    

c) ligações iônicas polares e estrutura com geometria espacial trigonal plana.    

d) ligações covalentes apolares e estrutura com geometria espacial piramidal.    

e) ligações iônicas polares e estrutura com geometria espacial linear.    

   

6. O dióxido de enxofre, em contato com o ar, forma trióxido de enxofre que, por sua vez, em contato com 

a água forma ácido sulfúrico. 

 

Na coluna da esquerda, abaixo, estão listadas 5  substâncias envolvidas nesse processo. Na coluna 

da direita, características das moléculas dessa substância. 

 

1. 2SO  (     ) tetraédrica, polar 

2. 3SO  (     ) angular, polar 

3. 2 4H SO  (     ) linear, apolar 

4. 2H O  (     ) trigonal, apolar 

5. 2O   

 

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é  

a) 1 – 4 – 3 – 2.    

b) 2 – 3 – 5 – 1.    

c) 2 – 3 – 4 – 5.     

d) 3 – 1 – 5 – 2.    

e) 3 – 4 – 2 – 1.    

   

7. O tetracloreto de silício é usado na fabricação de silício de qualidade, fibras óticas, semicondutores e 

células voltaicas. Analisando sua fórmula, pode-se afirmar corretamente que seu momento dipolar  

a) é nulo porque a soma vetorial dos momentos de suas ligações é zero.    

b) é significativo porque o átomo central apresenta baixa eletronegatividade.    

c) é nulo porque se trata de uma estrutura plana.    

d) é significativo porque todas as suas ligações são polares.    
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8. A tabela abaixo relaciona as substâncias à suas aplicações.  

 

Substância Aplicação 

3NH  Produtos de limpeza. 

4CH  Matéria prima para produção de outros compostos. 

2SO  Antisséptico, desinfetante. 

 

A alternativa que relaciona as substâncias com a sua geometria molecular é, respectivamente:  

a) trigonal plana, tetraédrica e angular.    

b) trigonal plana, piramidal e linear.    

c) piramidal, tetraédrica e linear.    

d) piramidal, tetraédrica e angular.    

   

9. A respeito da geometria, polaridade e ligações químicas das moléculas dos compostos, previstas por 

suas estruturas de Lewis, pode-se afirmar corretamente que  

a) a molécula do 3PC  é polar com geometria trigonal plana.    

b) na molécula tetraédrica do 3POC  as ligações químicas P C−  são covalentes polares.    

c) no íon amônio os ângulos de ligação H N H− −  são iguais aos ângulos H N H− −  da amônia.    

d) o comprimento da ligação H Te−  no 2H Te,  um composto polar, é menor que o da ligação H I−  

no composto HI.     

e) no composto polar 2COC ,  os αtomos da molιcula se dispυem nos vιrtices de uma pirβmide 

com base triangular.    

   

10. Associe os compostos a seus respectivos tipos de geometria e de interações intermoleculares. 

 

Geometrias Interações Compostos 

(     ) 2CO  A - linear 1 - ligação de hidrogênio 

(     ) 3NH  B – angular 2 - dipolo permanente 

(     ) 2SO  C – piramidal 3 - dipolo induzido 

(     ) 3 3B(CH )  D – tetraédrica  

 E – trigonal plana   

  

a) A3, C1, B2, E3.    

b) A2, B1, B3, C2.    

c) B3, E2, A2, D3.    

d) B3, C1, A2, D2.    

e) B2, D2, A3, C1.    
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Gabarito 

 

1. C 

As pontes ou ligações de hidrogênio são ligações fortes, estabelecidas entre hidrogênio e flúor, oxigênio 

e nitrogênio, isso evita que a água tenha variações extremas de temperatura. 

 

2. C 

Na volatilização do etanol (passagem do estado líquido para o gasoso) ocorre a quebra das ligações 

intermoleculares (entre moléculas) e não intramolecular (que ocorre no interior da molécula).   

 

3.  

  

Substâncias 

químicas 
Tipo de ligação Polaridade 

Interação 

Intermolecular 

4CC  covalente apolar Van der Waals 

3HCC  covalente polar dipolo-dipolo 

2CO  covalente apolar Van der Waals 

2H S   covalente polar dipolo-dipolo 

2 C    covalente apolar Van der Waals 

3 3H CCH   covalente apolar Van der Waals 

3NH  covalente polar 
Ligações de 

hidrogênio 

   

 

4. A 

Dimetilpropano: dipolo – induzido. 

Pentano: dipolo – induzido mais intenso do que no caso do dimetilpropano. 

Observação: quanto mais ramificado for o isômero, menor a temperatura de ebulição. 

eb (dimetilpropano) eb (pentano)T T .  

 

Butanona: dipolo – permanente. 

Butano-1-ol: ligação de hidrogênio 

Observação: A ligação de hidrogênio é mais intensa do que o dipolo – permanente. 

 

Ácido propanoico: ligação de hidrogênio e dipolo – permanente. 

eb (butanona) eb (butan-1-ol) eb (ácido propanoico)

dimetilpropano pentano butanona butan 1 ol ácido
propanoico

T T T .

10 C 36 C 80 C 118 C 141 C

− −
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5. A 

Em relação ao composto 2SO  e sua estrutura molecular, pode-se afirmar que se trata de um composto 

que apresenta ligações covalentes polares e estrutura com geometria espacial angular. 

 

   
 

6. D 

Teremos as seguintes associações possíveis: 

 

1. 2SO  ( 3 ) tetraédrica, polar 

2. 3SO  ( 1 ou 4 ) angular, polar 

3. 2 4H SO  ( 5 ) linear, apolar 

4. 2H O  ( 2 ) trigonal, apolar 

5. 2O   

 

   
 

7. A 
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O momento dipolar resultante do tetracloreto de silício é nulo, pois a resultante vetorial da soma dos 

vetores momento dipolo elétrico é nula. 

 

Esquematicamente: 

 

 

   

 

8. D 

   
 

9. B 

[A] Incorreta. A molécula 3PC ,  possui geometria piramidal. 

 

  

 

[B] Correta. A molécula do 3PC  é tetraédrica e cada ligação é do tipo covalente polar, devido à 

diferença de eletronegatividade entre esses elementos. 
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[C] Incorreta. Os ângulos formandos pelos átomos H N H− −  são diferentes dos ângulos H N H− −  do 

íon amônio, devido à diferença em sua geometria molecular. 

 

   

 

[D] Incorreta. Quanto maior a eletronegatividade entre os átomos, menor é o comprimento de ligação, 

como o Iodo é mais eletronegativo que o Telúrio, sua ligação com o hidrogênio será menor, que do 

telúrio como o hidrogênio. 

 

[E] Incorreta. O composto 2COC ,  possui geometria trigonal plana.   

 

10. A 

2CO :  geometria linear; interações do tipo dipolo induzido. 

3NH :  geometria piramidal; interações do tipo ligação de hidrogênio. 

2SO :  geometria angular; interações do tipo dipolo permanente. 

3 3B(CH ) :  geometria triangular ou trigonal plana; interações do tipo dipolo induzido.   
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Número de oxidação e funções inorgânicas: anidrido e ácido 

Resumo 

 

NOX 

O NOX é a carga que um elemento adquire depois de realizar qualquer tipo de ligação para atingir a 

estabilidade (regra do octeto) ou de se manter no seu estado fundamental. 

Em compostos iônicos, número de oxidação (Nox) é a própria carga elétrica do íon, ou seja, o 

número de elétrons que o átomo perdeu ou ganhou.  

No caso dos compostos covalentes, não ter perda ou ganho de elétrons, pode estender o conceito 

de número de oxidação, dizendo que seria a carga elétrica teórica que o átomo iria adquirir se houvesse 

quebra da ligação covalente, ficando os elétrons com o átomo mais eletronegativo. 

Para calcularmos o nox dos elementos de uma substancia devemos igualar a soma das cargas à 0. 

Caso seja um íon devemos igualar a soma dos nox a carga do íon. E em substâncias simples o nox é 

sempre igual a 0.  

Exemplos (Na2CO3 e K2Cr2O7): 

 

Ou exemplo no caso dos íons (MnO4
- e NH4

+): 

 

 

Elementos com número de oxidação fixo 
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Nox variável 

Alguns elementos de transição (família B) tem nox variável, ou seja, depende com quem ele está 

ligado, a seguir temos uma lista dos mais comuns: 

 

Número de oxidação compostos orgânicos  

      Etanol             Ácido acético 

 

Vamos considerar cada carbono separadamente. Primeiro o carbono 1: 

 

Não há diferença de eletronegatividade, porque é uma ligação entre dois carbonos, portanto, nenhum deles 

ganha ou perde elétrons nessa ligação e não há interferência no Nox do carbono 1. 
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Considerando as perdas e ganhos de elétrons do carbono 1, temos: 

Etanol: 

Ganhos: 3eletrons de cada hidrogênio; 

Perdas: 2 elétrons para cada oxigênio; 

Total:  Ficou com 1 elétrons a mais, assim, seu Nox = - 1 

Ácido acético: 

Ganhos: 1 elétrons de cada hidrogênio; 

Perdas: 4 elétrons para cada oxigênio; 

Total:  Ficou com 3 elétrons a menos, assim, seu Nox = +3 

Agora vamos considerar o Nox do carbono 2,que é o mesmo tanto no etanol quanto no ácido acético: 

 

Ganhos: 3 elétrons de cada hidrogênio; 

Perdas: Nenhuma; 

Total:  Ficou com 3 elétrons a mais, assim, seu Nox = -3 

 

 

 

Óxidos ácidos ou anidridos 
 

 São óxidos que reagem com a água, produzindo um ácido, ou reagem com uma base, produzindo 

sal e água, onde o nox do metal (nox possíveis: +5, +6 ou + 7) ou com qualquer ametal (excluindo os 

ametais dos óxidos neutros). 

 

Exemplo: 

 

 

 

O nome anidrido vem do fato desse tipo de óxido ter a capacidade absorver água e forma seu respectivo 

ácido. 

 

Exemplo:   SO3 + H2O → H2SO4   

Anidrido sulfúrico, óxido de enxofre IV ou trióxido de enxofre + água → Ácido sulfúrico 
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Nomenclatura dos óxidos ácidos 

 

 

 

Obs1 : Quando o elemento possuir 4 anidridos diferentes, ou seja, 4 nox diferentes 

 

Nox+1: Anidrido Hipo....oso 

Nox +3: Anidrido....oso 

Nox +5: Anidrido....ico 

Nox +7: Anidrido Per....ico 

 

Exemplos: 

Cl2O: Anidrido Hipocloroso 

Cl2O3: Anidrido cloroso 

Cl2O5: Anidrido clórico 

Cl2O7: Anidrido Perclórico 

 

Obs2: Quando o óxido tem apenas um um anidrido, usa-se a terminação ico. 

Exemplo: 

CO2 — anidrido carbônico  

B2O3 — anidrido bórico 

 

Obs3: Podemos usar a terminação já citada utilizando números romanos ou os prefixos mono,di,tri... 

 

Obs4: Alguns anidridos podem reagir com quantidades crescentes de água (hidratação crescente), 

produzindo ácidos diferentes. É o caso do anidrido fosfórico (P2O5 ). 

 

 

 
 

Ácidos 
I - Definição 
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 Segundo Arrhenius, são substâncias inorgânicas que quando colocadas em presença de água 

sofrem ionização, liberando como único cátion o H+. 

 

HA  H+ + A- 

 

HAO  H+ + AO- 

 

II - Classificação  

 

a) Quanto a presença de oxigênio 

 

Inicialmente os ácidos podem ser separados em duas categorias para serem estudadas, os Oxiácidos (que 

possuem oxigênio em sua molécula) e Hidrácidos (que NÃO possuem oxigênio em sua molécula). 

 

Ex.: 

Hidrácidos = HCl, HF, HCN. 

Oxiácidos = H2SO4, HClO, H3PO4 

 

b) Quanto ao número de H+ 

 

Em função do número de íons H+ liberados quando sofrem ionização, uma ácido pode ser classificada 

como: 

 

- Monoácido - libera uma cátion H+  

Ex.: HCl   H+ + Cl- 

 

-  Diácido - libera dois cátions H+   

Ex.: H2SO4  2H+  + SO4
-2 

 

- Triácido - libera três cátions H+    

Ex.: H3PO4  3H+  + PO4
+3 

 

- Tetrácido - libera quatro cátions H+ 

Ex.: H4SiO4  4H+  + SiO4
+4 

 

IMPORTANTE! 

 

Os ácidos formados por P, As e Sb com fórmulas: 
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H3XO3 - são diácidos 

H2XO3 - são monoácidos  

 

c) Quanto a força 

 

 A força dos ácidos é dada pelo seu grau de ionização(α). O grau de ionização é relação entre o 

número de moléculas dissolvidas sobre o número de moléculas que produziram íons. 

 

 
 

Os Hidrácidos mais comuns são classificados como: 

 

Forte → HCl, HBr e HI 

Moderado → HF 

Fraco → os demais 

  

Os Oxiácidos mais comuns são classificados da seguinte forma: 

 

 
 

Forte → x > 1 

Moderado → x = 1 

Fraco → x < 1 

 

III - Nomenclatura 

 

a) Nomenclatura para Hidrácidos 

 

Ácido nome do elemento + ídrico 

 

Ex.: 

HCl - Ácido clorídrico 



 
 

 

 

7 

Química 
 

HI - Ácido Iodídrico 

HCN - Ácido cianídrico 

b) Nomenclatura para Oxiácidos 

 
Cuidado!  

C+4, Si+4 e B+3 = ICO 

 

Ácido prefixo + nome do elemento central + sufixo 

 

Ex.:  

H2SO4 - S+6 - Ácido sulfúrico 

H3PO4 - P+5 -  Ácido fosfórico 

H2CO3 - C+4 - Ácido carbônico 
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Exercícios 

 

1. Recentemente, foram realizados retratos genéticos e de habitat do mais antigo ancestral universal, 

conhecido como LUCA. Acredita-se que esse organismo unicelular teria surgido a 3,8  bilhões de anos 

e seria capaz de fixar 2CO ,  convertendo esse composto inorgânico de carbono em compostos 

orgânicos.  
Para converter o composto inorgânico de carbono mencionado em metano 4(CH ),  a variação do 

NOX no carbono é de:  

a) 1 unidades.     

b) 2  unidades.    

c) 4  unidades.     

d) 6  unidades.     

e) 8  unidades.     

   

2. O sal marinho é composto principalmente por NaC , 2MgC ,  2CaC ,  e contém traços de mais de 84  

outros elementos. 
Sobre os sais citados e os elementos químicos que os compõem, é correto afirmar que  

a) o Nox do Magnésio é 2.+     

b) o Cloro nestes sais tem Nox 1.+     

c) o sódio é um metal alcalino terroso.    

d) os sais são formados por ligações covalentes.    

e) Cloro tem Nox +6 nestes sais. 

 

3. A emissão de óxidos ácidos para a atmosfera vem crescendo cada vez mais nas últimas décadas. Eles 
podem ser emitidos através de fontes naturais, tais como a respiração vegetal e animal, erupções 
vulcânicas e decomposição de restos vegetais e animais. No entanto, o fator agravante é que alguns 
óxidos ácidos são liberados também na combustão de combustíveis fósseis, como os derivados do 
petróleo (gasolina, óleo diesel etc.). 

FOGAÇA. J. “Óxidos e chuva ácida”. Brasil Escola. Disponível em: <http://www.brasilescola.com/quimica/Oxidos-chuva-

Acida.htm>. 

Sobre óxidos ácidos e suas implicações ambientais, é CORRETO afirmar que:  

a) óxidos ácidos são substâncias moleculares, formadas, principalmente, pelo enxofre e pelo 

nitrogênio e que, ao entrarem em contato com a água, reagem formando ácidos, por exemplo, 

sulfuroso, sulfúrico, nítrico e nitroso.     

b) o gás carbônico 2(CO )  e o monóxido de carbono (CO)  são exemplos de óxidos que reagem com 

a água, formando ácidos.    

c) óxidos ácidos são substâncias iônicas, formadas pela ligação de metais (principalmente alcalinos 

e alcalinos terrosos) com o oxigênio.    

d) o trióxido de enxofre neutraliza o hidróxido de sódio na proporção molar de 1:1.     

e) a chuva ácida é a responsável direta pelo fenômeno conhecido como efeito estufa, cujo 

agravamento eleva as temperaturas médias de nosso planeta.    
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4. Os combustíveis fósseis, que têm papel de destaque na matriz energética brasileira, são formados, 
dentre outros componentes, por hidrocarbonetos. 
A combustão completa dos hidrocarbonetos acarreta a formação de um óxido ácido que vem sendo 

considerado o principal responsável pelo efeito estufa. 

A fórmula química desse óxido corresponde a  

a) CO2    

b) SO3    

c) H2O    

d) Na2O   
e) CO   

 

5. A chuva ácida é um fenômeno químico resultante do contato entre o vapor de água existente no ar, o 
dióxido de enxofre e os óxidos de nitrogênio. O enxofre é liberado, principalmente, por veículos movidos 
a combustível fóssil; os óxidos de nitrogênio, por fertilizantes. Ambos reagem com o vapor de água, 
originando, respectivamente, os ácidos sulfuroso, sulfídrico, sulfúrico e nítrico. 

 

Assinale a opção que apresenta, respectivamente a fórmula desses ácidos  

a) H2SO3, H2S, H2SO4, HNO3 

b) H2SO3, H2SO4, H2S, HNO2 

c) HSO4, HS, H2SO4, HNO3 

d) HNO3, H2SO4, H2S, H2SO3 

e) H2S, H2SO4, H2SO3, HNO3 

 

 

6. Os ácidos estão muito presentes em nosso cotidiano, podendo ser encontrados até mesmo em nossa 
alimentação. A tabela abaixo apresenta alguns ácidos e suas aplicações.  

 

Nome Fórmula Molecular Aplicação 

Ácido sulfúrico H2SO4 
Consumido em grandes quantidades na indústria 

petroquímica 

Ácido fluorídrico HF Utilizado para gravação em vidro 

Ácido carbônico H2CO3 Utilizado para gaseificar águas e refrigerantes 

 

A força dos ácidos dispostos na tabela, respectivamente, é  

a) Forte, forte e moderado.     

b) Moderado, fraco e moderado.    

c) Moderado, fraco e fraco.     

d) Forte, moderado e fraco.   
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7. Da série de ácidos abaixo representada, qual apresenta a mesma classificação, dentro do critério de 
número de hidrogênios ionizáveis? 

 
 

8. As reações químicas constituem importantes ferramentas utilizadas na elucidação de crimes. Para 
revelar numerações em chassi de veículos adulterados, utiliza-se uma solução aquosa alcalina de 

Ferricianeto de potássio – ( )3 6
K Fe CN , 

   denominado reagente de Murikami. O processo consiste na 

aplicação da referida solução à superfície metálica adulterada (que sofre oxidação mais rapidamente) 
possibilitando a revelação da numeração original. As equações I e II (não balanceadas) representam 
as reações envolvidas no processo: 
I. 2 2 3Fe O Fe O+ →  

II. ( ) ( )3 2 3 26 6
alaranjado azul da Prússia

K Fe CN Fe O Fe Fe CN K O   + → +
   

 

 

(Extraído e adaptado de: OLIVEIRA, Marcelo Firmino. Química Forense: A utilização da Química na pesquisa de vestígios de 

crime. In: Rev. Química nova na escola on-line, nº. 24. Disponível em: http://qnesc.sbq.org.br/online/ qnesc24/ccd2.pdf. 

Acessado em: 08/09/11)  

A variação do nox do ferro na superfície que sofre oxidação é:  

a) +2    

b) +3    

c) 0    

d) –3    

e) –2    

   

9. Em estações de tratamento de água, é feita a adição de compostos de flúor para prevenir a formação 
de cáries. Dentre os compostos mais utilizados, destaca-se o ácido fluossilícico, cuja fórmula molecular 
corresponde a 2 6H SiF .  

 

O número de oxidação do silício nessa molécula é igual a:  

a) 1+     

b) 2+     

c) 4+     

d) 6+     

e) 5+  
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10. No ano de 2011 houve uma erupção de grandes proporções no Chile, envolvendo o vulcão Puyehue. 
Dentre as substâncias lançadas na atmosfera durante erupções vulcânicas, encontram-se, 

principalmente, a sílica 2(SiO ),  o gás carbônico, a água e o gás denominado anidrido sulfuroso, cuja 

fórmula é 2SO .  

Com base nessas informações, é correto afirmar que  

a) o gás carbônico e o anidrido sulfuroso são, respectivamente, o monóxido de carbono e o dióxido de 

enxofre.     
b) todas as substâncias mencionadas são óxidos, com exceção da água, que é um peróxido.     
c) a sílica, em solução aquosa, origina uma base, enquanto que o anidrido sulfuroso origina um ácido.     
d) o anidrido sulfuroso e o dióxido de carbono são óxidos ácidos, porém somente o anidrido sulfuroso 

é o principal responsável pelo fenômeno da chuva ácida.     
e) o gás carbônico e a sílica são também denominados, respectivamente, de peróxido de carbono e 

dióxido de silício.    
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Gabarito 

 

1. E 
Conversão

2 4

Conversão

1 1 1 14 2 2 4

Redução4 4

8 unidades

CO CH

C O O C H H H H

C 8e C

+ + + ++ − − −

+ − −

⎯⎯⎯⎯⎯→

⎯⎯⎯⎯⎯→

+ ⎯⎯⎯⎯⎯→

   

 

2. A 

[A] Correta. 

2 1

2MgC
+ −

 

 

[B] Incorreta. O Nox do cloro nestes sais é de 1,−  segundo a regra, os halogênios quando em compostos 

binários apresenta carga 1.−  

 

[C] Incorreta. O sódio pertence ao 1º grupo da tabela periódica, portanto, ao grupo dos metais alcalinos. 

 

[D] Incorreta. Os sais que apresentam metais em suas fórmulas são formados, em sua maioria, por 

ligações iônicas.   

 

3. A 

[A] Correta. Óxidos ácidos ao reagirem com água formam ácidos, observe: 

3 2 2 3

1
2 2 2 2 42

2 2 2 3

SO H O H SO

SO O H O H SO

2NO H O HNO HNO

+ →

+ + →

+ → +

 

 

[B] Incorreta. O monóxido de carbono (CO),  por ser um óxido neutro, ao reagir com água, não formará 

um óxido ácido, somente o dióxido de carbono 2(CO )  por ser óxido ácido. 

 

[C] Incorreta. Óxidos ácidos são compostos formados por ametais, formando, portanto, ligações 

covalentes. 

 

[D] Incorreta. A proporção será 1:2: 

3 2 4 2SO 2NaOH Na SO H O+ → +  

[E] Incorreta. Os principais agentes causadores do efeito estufa são os óxidos ácidos como, por exemplo,

2CO ,  2NO  e 3NO .    
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4. A 

A reação de combustão completa dos hidrocarbonetos formam dióxido de carbono (CO2) um óxido ácido 

e água, conforme a reação: 

x y 2 2 2C H O CO H O+ → +    

 

5. A 

ácidos sulfuroso H2SO3, sulfídrico H2S, sulfúrico H2SO4  e nítrico HNO3 

 

6. D 

H2SO4 → ácido forte 

HF → ácido moderado 

H2CO3 → ácido fraco 

 

7. E 

Todos possuem apenas 2 hidrogênios ionizáveis 

 

8. B 

Teremos: 

 

2 2 3Fe O Fe O

0

+ →

3 (oxidação)+
 

( ) ( )3 2 3 26 6
alaranjado azul da Prússia

K Fe CN Fe O Fe Fe CN K O

+3

   + → +
   

3+ 3+ 3+

   

 

9. C 

2 6

1 1 1 1 1 1 1 1x

H SiF

H H Si F F F F F F

1 1 x 1 1 1 1 1 1 0

x 4

+ + − − − − − −+

+ + + − − − − − − =

= +

 

 

10. D 

O anidrido sulfuroso 2(SO )  e o dióxido de carbono 2(CO )  são óxidos ácidos, porém somente o anidrido 

sulfuroso é o principal responsável pelo fenômeno da chuva ácida. 

2 2 3

2 2 2 3

3 2 2 4

1
SO (g) O (g) SO (g)

2

SO (g) H O( ) H SO (aq)

SO (g) H O( ) H SO (aq)

+ →

+ →

+ →
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Introdução: funções e estratégias 

 

Resumo 

 

Já vimos, na aula anterior, a necessidade de, buscando criar ideias consistentes que convençam o 

leitor, apresentarmos uma estrutura dissertativo-argumentativa que divida as informações em introdução, 

desenvolvimento e conclusão. De certa forma, tudo é muito semelhante ao que você já ouviu ao longo da 

vida: a introdução “resume", de alguma maneira, as ideias do texto, o desenvolvimento “desembrulha" essas 

informações e a conclusão retoma tudo e fecha a redação. Porém, veremos, aqui, algumas técnicas 

essenciais na construção desses parágrafos, de forma que aproveitemos cada linha, cada espaço, tentando 

convencer a banca de correção. 

Nesta aula, passaremos pela introdução, o cartão de visitas do nosso texto. Vamos lá? 

 

O que é a introdução? 

 

 A introdução, como você já sabe, introduz a dissertação. Isso significa que, se estamos falando de 

um texto dissertativo-argumentativo, o primeiro parágrafo deve ser responsável por despertar interesse no 

leitor, falando sobre a temática e apresentar o que será defendido durante o texto. Se seu papel é convencer, 

não existe parágrafo melhor para mostrar a sua opinião global e interessar o leitor. 

 Na sua etimologia, o verbo introduzir deriva de introducere (intro = dentro; duce = levar), que significa 

levar para dentro. Se o foco do nosso texto é o convencimento de um leitor, já sabemos quem deve ser levado 

para dentro de que lugar. Despertando o interesse da banca já no primeiro parágrafo, você cumpre a ideia da 

própria introdução, de “levar o leitor para dentro do texto”. Para alcançá-la, utilizamos duas funções.  

 

Funções e objetivos:  

 

    Como acabamos de ver, uma introdução minimamente eficiente deve revelar apenas o necessário para 

situar o leitor no texto, estimulando-o a prosseguir com a leitura. Para que isso aconteça, o parágrafo deve 

conter os dois aspectos anteriormente mencionados: 

• A explicitação do tema, ressaltando a relevância da questão em debate. Essa função é sobremaneira 

importante, uma vez que é a partir dela que o enunciador revela para a banca ter compreendido 

integralmente a proposta. 

• A sugestão de uma abordagem para o tema, especificando qual o ponto de vista a ser defendido ao 

longo do texto, ou seja, sua tese.  
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Elaboração de uma tese 

 A melhor forma de cumprir a segunda função, de direcionamento, é elaborar uma linha de raciocínio. 

Para isso, podemos construir uma frase-tese. A tese é responsável por apresentar a opinião global do texto. 

Isso, de certa forma, já justifica a sua presença na introdução, que deve levar o leitor para dentro da redação. 

Se pudéssemos reduzir o texto a um único período, sobraria a sua essência, a sua ideia principal. Essa ideia 

é a tese. 

 Observe o parágrafo, sobre a redução da maioridade penal no Brasil: 

 

 “Impunidade. Esse é o sentimento que leva grande parte dos brasileiros a defender a redução da 

maioridade penal para 16 anos. O estado de violência no qual estamos inseridos, somado à frequente 

associação de menores aos atos de violência expostos pela mídia, gera um desejo de vingança, que se 

consuma com a prisão desses transgressores das regras morais que regem a sociedade. Entretanto, 

estudiosos e entidades internacionais condenam essa proposta, alegando que não reduz a criminalidade. 

Para compreender - e superar - essa discussão, é importante analisar os fatores políticos, econômicos e 

sociais que sustentam a problemática no Brasil.” 

 

 Note que não há um posicionamento bem definido. O texto apenas diz que, durante o 

desenvolvimento, analisaremos diversos fatores a fim de alcançarmos uma conclusão. Essa é uma 

apresentação perigosa, uma vez que, na introdução, não tem direcionamento, linha de raciocínio. Observe, 

agora, o mesmo parágrafo, com uma tese bem elaborada: 

 

 “Impunidade. Esse é o sentimento que leva grande parte dos brasileiros a defender a redução da 

maioridade penal para 16 anos. O estado de violência no qual estamos inseridos, somado à frequente 

associação de menores aos atos de violência expostos pela mídia, gera um desejo de vingança, que se 

consuma com a prisão desses transgressores das regras morais que regem a sociedade. Entretanto, 

estudiosos e entidades internacionais condenam essa proposta, alegando que não reduz a criminalidade. 

Devemos, então, analisar os dois extremos para resolver esse impasse e encontrar a melhor forma de 

mostrar que diminuir a maioridade não é o caminho mais interessante.” 

 

 Perceba que, nesse outro exemplo, já há um posicionamento: o autor defenderá a manutenção da 

idade penal. Dessa forma, fica mais fácil convencer o leitor, que, desde a introdução, já sabe o que será 

defendido pelo autor do texto. 

 

Tese analítica ou organizadora 

 

 Neste modelo, apresentamos, separadamente, os argumentos que serão desenvolvidos ao longo do 

texto. Se seu texto tem 3 parágrafos de desenvolvimento, sua tese precisa ter três partes. Se seu texto tem 

2 parágrafos de desenvolvimento, sua tese precisa ter duas partes. Isso significa que cada informação 

apresentada na tese precisa aparecer com desenrolar do texto. Veja: 

 

 “Certa vez, Paulo Freire, importante educador e filósofo brasileiro, destacou a necessidade de a 

leitura ser um ato de amor. Em outra ocasião, Jorge Luis Borges, poeta argentino, apontou o ato de ler como 
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uma forma de felicidade. De fato, durante séculos, tal atividade foi fonte de conhecimento e desenvolvimento 

da sociedade, trazendo importantes ensinamentos a quem a tinha como um hábito. Entretanto, nos dias de 

hoje, tal avidez tem perdido seu espaço no meio social, vítima de uma falta de incentivo por parte dos setores 

responsáveis por criá-lo (1) e do próprio mercado, que desestimula um hábito crucial na vida da população 

(2).” 

 

 Note que há um posicionamento global no texto: o hábito da leitura perdeu seu espaço nos dias de 

hoje. Para fundamentar essa ideia, o autor apresenta, então, dois argumentos, em duas camadas da 

sociedade que, de alguma forma, têm responsabilidade na criação desse hábito: a escola (1) e o mercado 

(2). No desenvolvimento, cada um desses argumentos será “desembrulhado”, em busca de um 

convencimento já citado algumas vezes. 

 

Tese sintética ou sugestiva 

 

 Temos, aqui, um modelo de tese um pouco mais elaborado, mas que precisa de um bom 

planejamento de texto, de forma que o desenvolvimento dê conta dos argumentos apresentados. A tese com 

sugestão dos pontos de vista aparece quando, por meio de uma palavra ou expressão-chave, o autor sugere 

o seu posicionamento. Veja um exemplo já apresentado, sobre a redução da maioridade penal no Brasil. 

 

 “Impunidade. Esse é o sentimento que leva grande parte dos brasileiros a defender a redução da 

maioridade penal para 16 anos. O estado de violência no qual estamos inseridos, somado à frequente 

associação de menores aos atos de violência expostos pela mídia, gera um desejo de vingança, que se 

consuma com a prisão desses transgressores das regras morais que regem a sociedade. Entretanto, 

estudiosos e entidades internacionais condenam essa proposta, alegando que não reduz a criminalidade. 

Nesse sentido, convém analisar dados que deixem de lado a emoção e levem em consideração a razão, 

necessária em uma decisão importante como essa.” 

 

 É fácil perceber um posicionamento contrário à redução da maioridade penal. Porém, diferentemente 

do parágrafo anterior, o que foi apresentado agora não divide a tese em argumentos bem organizados. Ele 

deixa, apenas, o ponto de vista sugerido. 

 Podemos, também, sugerir um direcionamento por meio de uma pergunta retórica. Veja o parágrafo, 

sobre a livre manifestação de ideias e seus limites hoje. 

 

 “A eleição presidencial de 1989 ficou marcada pelo fervoroso embate entre os candidatos Brizola e 

Maluf. As ofensas herdadas do período ditatorial permaneceram ao longo de todos os encontros e chegaram 

à boca do povo. 25 anos depois, nada foi diferente: os debates presidenciais mostraram o quanto as palavras 

podem definir posições, e, desta vez, não chegaram só à boca do povo, mas também aos dedos, às redes 

sociais. Diante da falta de respeito em qualquer assunto e local, é válido refletir: há mesmo limites na 

liberdade de expressão no mundo de hoje?” 

 

 Note que há uma palavra que torna possível a sugestão do ponto de vista: mesmo. Se não houvesse 

o mesmo, a pergunta apresentada no fim do parágrafo seria apenas uma questão sem resposta, não 



 
 

 

 

4 

Redação 
 

configurando uma tese. A palavra colocada faz toda a diferença: mostra que, para o autor, não há limites, 

hoje, na liberdade de expressão.  

 

Estratégias de contextualização da proposta 

 

 Embora tendam ao infinito, há alguns modelos bem interessantes de contextualização do tema. De 

fato, quando o aluno pergunta "qual a melhor estratégia para falar desse tema”, milhares de ideias podem vir 

à cabeça, mas, na falta de algo mais concreto, vamos apresentar algumas que podem ajudar. 

 

1- Apresentação literal ou tradicional do tema 

 

Tema: Os efeitos do Marco Civil da Internet na liberdade de expressão e privacidade dos brasileiros. 

 

         “Em 2014, foi aprovado o Marco Civil da Internet, lei que atua sobre as principais problemáticas 

existentes na rede, buscando uma navegação segura e produtiva por parte dos cidadãos. Dentre os objetivos 

da lei, a garantia de liberdade de expressão e de privacidade são os principais pontos. Entretanto, em uma 

sociedade de perda dos limites da livre manifestação de ideias e de crimes virtuais, é crucial perceber que 

tais resoluções propostas pelo Marco podem trazer consequências negativas para a Internet e seus 

usuários, como o agravamento de tais problemas já existentes na contemporaneidade.” 

 

2- Apresentação histórica do tema  

 

Tema: Os limites da liberdade de expressão no mundo de hoje. 
 

 “A eleição presidencial de 1989 ficou marcada pelo fervoroso embate entre os candidatos Brizola e 

Maluf. As ofensas herdadas do período ditatorial permaneceram ao longo de todos os encontros e chegaram 

à boca do povo. 25 anos depois, nada foi diferente: os debates presidenciais mostraram o quanto as palavras 

podem definir posições, e, desta vez, não chegaram só à boca do povo, mas também aos dedos, às redes 

sociais. Diante da falta de respeito em qualquer assunto e local, é válido refletir: há mesmo limites na 

liberdade de expressão no mundo de hoje?” 

 

3- Apresentação cultural 

 

Tema: O hábito da leitura. 

 

 “Certa vez, Paulo Freire, importante educador e filósofo brasileiro, destacou a necessidade de a 

leitura ser um ato de amor. Em outra ocasião, Jorge Luis Borges, poeta argentino, apontou o ato de ler como 

uma forma de felicidade. De fato, durante séculos, tal atividade foi fonte de conhecimento e desenvolvimento 

da sociedade, trazendo importantes ensinamentos a quem a tinha como um hábito. Entretanto, nos dias de 

hoje, tal avidez tem perdido seu espaço no meio social, vítima de uma falta de incentivo por parte dos setores 

responsáveis por criá-lo e do próprio mercado, que desestimula um hábito crucial na vida da população.” 
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4- Apresentação jornalística 

 

Tema: A questão dos refugiados no mundo de hoje. 

 

 “Uma imagem, recentemente, tomou conta das mídias do mundo inteiro: a de uma criança síria 

encontrada morta numa praia turca, como resultado de uma tentativa de sua família de fugir do país de 

origem, em conflito. Essa cena chocante representa uma situação trágica enfrentada por muitas pessoas 

que tentam fugir dos infernos na terra que seus países se tornaram por conta de guerras, ditaduras, embates 

religiosos. No entanto, se por um lado algumas nações se mostram dispostas a ajudar a resolver esse 

problema, outras, se esquivam da responsabilidade, causando um grande desequilíbrio.” 

 

5- Apresentação por conceituação  

 

Tema: A importância da família.  

 

 “Em sua etimologia, educar significa elevar, conduzir a um patamar superior. No contexto 

contemporâneo, a condução do indivíduo a um plano mais elevado depende de diversos elementos, seja a 

escola, seja o meio social, seja a índole de cada um.  No entanto, tudo indica que um fator é mais essencial 

que todos os outros: a presença da família. “ 

 

Dica: Uso da interdisciplinaridade 

 

 Em uma redação de vestibular que pede dos alunos certa informatividade e capacidade de conectar 

os diversos conhecimentos adquiridos ao longo do Ensino Médio, é fundamental o uso da 

interdisciplinaridade. Por isso, aproveite a sua Filosofia, a sua Sociologia, a História, Geografia, Química, 

Física, Biologia, Matemática e até o Português e faça boas conexões! Veja um exemplo interessante, no qual 

unimos redação e Literatura: 

 

“Na obra literária “Vidas Secas”, de Graciliano Ramos, é perceptível o contínuo anseio pela 

sobrevivência humana, a fim de obter um direito universal inquestionável: a água. A escassez desse bem 

hídrico tornou-se um problema atemporal e aflige a sociedade contemporânea à medida que sua demanda 

e consumo aumentam. Assim, torna-se imprescindível alterar esse uso desregulado e combater a 

desigualdade na obtenção de tal recurso.” 

 

Fórmulas Desgastadas  

 

 Já foi dito que uma “pitada” de originalidade é sempre bem-vinda em qualquer redação, conferindo 

uma espécie de bônus (em termos de nota) ao enunciador. Do mesmo modo, evitar construções previsíveis, 

se não permite ganhos, ao menos evita perdas. Por isso, procure ao máximo evitar construções com formato 

clichê, como “Desde a Antiguidade, o homem (...)” ou “A humanidade, desde os primórdios, (...)”. Esse tipo 

de alusão, além de desgastada, não revela qualquer tipo de base cultural do aluno, já que as referências são 

extremamente genéricas ou inexatas. 
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Exercícios 

 

Levando em consideração o parágrafo a seguir, responda: 
 

Em ‘’A literatura e a formação do homem’’, o sociólogo e professor Antônio Cândido fala sobre a função 

humanizadora da literatura considerando as suas três funções: a psicológica, a formativa de tipo 

educacional e a de conhecimento de mundo e de ser. Nesse sentido, ela é indispensável a quem quer que 

seja, pois contribui não somente com o enriquecimento intelectual e cultural, mas também desenvolve o 

senso crítico e amplia a visão de sociedade. 

 

1. Sobre qual tema a introdução fala? 
 
 

2. Que trecho apresenta a contextualização do tema? 
 
 

3. Que trecho mostra o posicionamento do texto? 
 

 

Leia a introdução a seguir, sobre o tema "A cordialidade brasileira e suas consequências em questão no 

século XXI": 

 

Em sua obra “A casa e a rua”, Roberto DaMatta revisita a ideia do homem cordial ao mostrar que, na teoria, 

o ambiente privado é o lugar do uso da emoção acima da razão, enquanto, no meio público, a moral, as leis 

coletivas regem o indivíduo. É possível, por meio de sua produção, discutir a cordialidade brasileira e seus 

efeitos hoje. 

 

4. O parágrafo está completo, do ponto de vista das duas funções da introdução? 
 
 

5. Identifique a estratégia de contextualização utilizada no trecho. 
 

 

Leia o parágrafo a seguir: 

 

No drama “Preciosa”, que se passa em 1987, a personagem Claireece comprova que, há 29 anos, os 

Estados Unidos já discutiam o tão perigoso bullying. Violentada pelo pai e negligenciada pela mãe, a menina 

de 16 anos, já com um filho, ainda precisava lidar com os duros deboches em sala de aula, alimentando o 

seu isolamento e, consequentemente, o distanciamento do aprendizado escolar. No Brasil, a realidade não é 

diferente; porém, a verdadeira preocupação só chegou às instituições de ensino em 2016, ano em que a 

prevenção e o combate à prática virou lei no país. Isso confirma que, diferentemente da situação norte-

americana, a luta aqui é recente e precisa ser valorizada, tanto no ambiente escolar quanto no familiar. 
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6. Identifique, no parágrafo, a contextualização e a estratégia apresentadas pelo autor. 
 
 

7. Sabendo como se constrói uma tese, mostre que trecho define o posicionamento do texto e que 
estratégia foi utilizada na sua formulação. 

 
 

8. Que outra estratégia poderia ter sido utilizada nessa mesma temática? 
 

 

Analise o parágrafo para resolver as questões 9 a 11: 

 

Na obra “Dom Quixote”, do escritor Miguel de Cervantes, o personagem Alonso Quijano cultivava o 

prazer pela leitura e explorava sua inclinação imaginária ao projetar seus sonhos, temores e emoções para 

o mundo fictício. Assim como ocorre com Alonso, as crianças também usufruem da fantasia e, a partir dela, 

criam novas visões e questionamentos; neste contexto, a literatura contribui na construção da formação 

infantil. No entanto, um empecilho ao desenvolvimento dos pequenos é que nem sempre há o estímulo à 

leitura, ficando clara a necessidade de alterações. 

 

9. Sabendo que a introdução é exemplar, identifique elementos que a tornaram um parágrafo nota mil. 
 
 

10. Identifique outras duas estratégias de contextualização que poderiam ser utilizadas em um tema 
sobre "a importância da literatura na formação da criança". 

 
 

11. Suponha que você, aluno, tenha decidido defender a ideia de que a literatura, hoje, tem sido muito 
valorizada nas escolas e, consequentemente, entre as crianças. Formule uma tese com esse 
posicionamento. 

 

 

Leia o parágrafo a seguir e faça o que se pede. 

 

No ano de 2010 elegeu-se como líder maior da nação brasileira a presidenta Dilma Rousseff. A faixa 

presidencial que ela ostenta desde então, representa, simbolicamente, o empoderamento da mulher - algo 

impensável há décadas atrás. Com isso, o mesmo povo que a colocou no poder é capaz de produzir 

vergonhosa estatística: índices crescentes de violência contra o sexo feminino. Analisar as causas dessa 

prática hedionda é o primeiro passo para reverter este triste quadro. 

 

12. Identifique a tese presente no fragmento acima.  
 
 

13. Como você já deve imaginar, um bom parágrafo não vem, apenas, de uma utilização perfeita de suas 
estruturas, mas também de alguns outros fatores, como linguagem, vocabulário e, principalmente, a 
modalidade escrita. Nesse contexto, analise o parágrafo acima e identifique problemas que, em uma 
avaliação mais detalhada, possam prejudicar a nota do autor. 
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14. Reconhecidos os erros, reescreva o parágrafo e dê a ele um conteúdo nota mil. 
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Gabarito 

 

1. O tema fala sobre o papel da literatura na nossa formação, hoje. 

 

2. De "Em 'A literatura'" até "e de ser". 

 

3. De "Nesse sentido" até "de sociedade". 

 

4. Não. Apesar de apresentar uma contextualização, não há posicionamento claro. É, portanto, expositivo. 

 

5. A contextualização é cultural, uma vez que usa a obra de Roberto Da Matta na apresentação do tema. 

 

6. A contextualização termina em "lei no país" e tem como estratégia a utilização de um filme, sendo, 

portanto, reconhecida como cultural. 

 

7. A tese, a partir de "isso confirma", tem construção de maneira analítica, visto que apresenta, na sua 

formulação, os dois argumentos a serem defendidos no desenvolvimento: o que de (1) a escola e (2) a 

família têm papel na resolução do problema. 

 

8. O aluno poderia apresentar uma análise histórica da ideia de bullying nas escolas, comparando a sua 

presença nesse meio ontem e hoje. 

 

9. Além do cuidado gramatical, o parágrafo apresenta uma contextualização muito interessante, levando 

em consideração a história e os desafios de Dom Quixote, além de uma tese bem construída e clara. 

 

10. Dados sobre o hábito de leitura entre as crianças poderiam ser interessantes na contextualização. Além 

disso, o aluno poderia criar uma comparação entre a forma como a leitura é levada em consideração 

aqui, no Brasil, e fora do país (e os resultados disso). 

11. Um exemplo de tese seria: Percebe-se, então, que, já muito valorizada na escola e entre as crianças, a 

literatura só tem a acrescentar na vida daqueles que têm o hábito de conviver com ela. 

 

12. O trecho que apresenta a opinião do autor é “o mesmo povo que a colocou no poder é capaz de produzir 

vergonhosa estatística: índices crescentes de violência contra o sexo feminino.” 

 

13. Há problemas de escolha vocabular (elegeu-se, em vez de foi eleita), redundância (há anos atrás), uso 

errado do pronome demonstrativo (este, em vez de esse) e outros. 

 

14. No ano de 2011, tomou posse como líder maior da nação brasileira a candidata Dilma Rousseff. A faixa 

presidencial que ela ostenta desde então representa, simbolicamente, o empoderamento da mulher - 

algo impensável décadas atrás. Contudo, o mesmo povo que a colocou no poder é capaz de produzir 

vergonhosa estatística: índices crescentes de violência contra o sexo feminino. Analisar as causas dessa 

prática hedionda é o primeiro passo para reverter esse triste quadro. 
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Marx 

 

Resumo 

 

Filosofia de caráter revolucionário 

Diferente da grande maioria dos filósofos que o precederam, Marx não acreditava que o principal 

objetivo da filosofia era explicar a realidade, mas sim transformá-la. Por isso seu pensamento é chamado 

de filosofia da práxis (“práxis”, em grego, significa “ação”). Grande pai teórico do comunismo, Marx 

acreditava que o objetivo supremo da autêntica filosofia é fornecer os conhecimentos necessários para a 

realização da revolução social. 

“Até agora os filósofos se preocuparam em interpretar o mundo de maneiras diferentes. O que 

importa, porém, é transformá-lo” (11ª Tese contra Feuerbach) 

 

Materialismo histórico  

Tese central de toda a filosofia marxista, o materialismo histórico consiste na afirmação de que 

todos os elementos da vida de uma sociedade se reduzem, em última análise, às suas condições materiais. 

Em outras palavras, para Marx, toda sociedade humana se explica, no fim das contas, por sua estrutura 

econômica, pelo modo como é organizado seu sistema produtivo. Assim, todos os fenômenos sociais de 

uma dada civilização, como a arte, a política, a religião, a cultura, a medicina, o direito, o vestuário, etc., seriam 

tão somente reflexos, diretos ou indiretos, do modo de produção vigente em tal sociedade. Sendo o trabalho 

a atividade mais fundamental do homem, já que ligada à sua própria sobrevivência, também a economia, que 

é a organização do trabalho em sociedade, seria a atividade mais básica do corpo social. Não à toa, Marx é 

tachado como um pensador economicista 

“O resultado geral a que cheguei e que, uma vez obtido, serviu de fio condutor aos meus estudos, 

pode resumir-se assim: na produção social da sua vida, os homens contraem determinadas relações 

necessárias e independentes da sua vontade, relações de produção que correspondem a uma determinada 

fase de desenvolvimento das suas forças produtivas materiais. O conjunto dessas relações de produção 

forma a estrutura econômica da sociedade, a base real sobre a qual se levanta a superestrutura jurídica e 

política e à qual correspondem determinadas formas de consciência social. O modo de produção da vida 

material condiciona o processo da vida social, política e espiritual em geral. Não é a consciência do homem 

que determina o seu ser, mas, pelo contrário, o seu ser social é que determina a sua consciência” (Prefácio 

para a Crítica da Economia Política) 
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Luta de classes 

Convencido de que o elemento central para a explicação da sociedade é a economia, Marx se dispôs 

a passar um bom tempo estudando sistemas econômicos. Sua conclusão foi de que, ao longo da história, o 

trabalho e os frutos do trabalho nunca foram divididos de modo igualitário. Em outras palavras, desde a pré-

história, todas as sociedades humanas sempre se estruturaram em termos de grupos econômicos diversos, 

de classes sociais distintas. Assim, aos membros das classes superiores sempre coube o bônus; às classes 

inferiores, o ônus; aos primeiros, o domínio; aos segundos, o serviço; a uns, o poder; a outros, a submissão. 

“A história de toda sociedade existente até hoje tem sido a história das lutas de classes. Homem 

livre e escravo, patrício e plebeu, senhor e servo, mestre de corporação e companheiro, numa palavra, o 

opressor e o oprimido permaneceram em constante oposição um ao outro, levada a efeito numa guerra 

ininterrupta, ora disfarçada, ora aberta, que terminou, cada vez, ou pela reconstituição revolucionária de toda 

a sociedade ou pela destruição das classes em conflito. Desde as épocas mais remotas da história, 

encontramos, em praticamente toda parte, uma complexa divisão da sociedade em classes diferentes, uma 

gradação múltipla das condições sociais. Na Roma Antiga, temos os patrícios, os guerreiros, os plebeus, os 

escravos; na Idade Média, os senhores, os vassalos, os mestres, os companheiros, os aprendizes, os servos; 

e, em quase todas essas classes, outras camadas subordinadas. A sociedade moderna burguesa, surgida 

das ruínas da sociedade feudal, não aboliu os antagonismos de classes. Apenas estabeleceu novas classes, 

novas condições de opressão, novas formas de luta em lugar das velhas. No entanto, a nossa época, a época 

da burguesia, possui uma característica: simplificou os antagonismos de classes. A sociedade global divide-

se cada vez mais em dois campos hostis, em duas grandes classes que se defrontam – a burguesia e o 

proletariado” (Manifesto do Partido Comunista). 

Como se sabe, para Marx, o elemento que propicia as transformações sociais, o motor da história é 

a luta de classes. No sistema econômico em que vivemos, no chamado capitalismo, tal luta se dá entre duas 

classes sociais opostas: a burguesia e o proletariado. De modo simples, podemos dizer que a grande 

diferença entre essas duas classes sociais é que, enquanto a burguesia possui os meios de produção (ou 

seja, todos os elementos não-humanos que são necessários para a produção, tais como o espaço físico, o 

fornecimento de energia elétrica, os materiais de trabalho, etc.), por sua vez, o proletariado possui 

unicamente sua força de trabalho, isto é, sua capacidade de exercer atividades produtivas, sejam mentais 

ou físicas. No capitalismo, o que há é uma relação de troca entre essas duas classes. Os trabalhadores, os 

proletários, precisando sobreviver, vendem aos burgueses uma parte da sua força de trabalho, em troca de 

uma quantia em dinheiro, denominada salário. Por seu turno, ao pagar salários, os empresários, os 

burgueses põem suas empresas em funcionamento, de onde obtém rendimentos para si. 

 

Trabalho e mais-valia 

Do ponto de vista de Marx, o modelo de trabalho assalariado é injusto e promove uma exploração, 

pois, segundo ele, na prática, quem realiza todo o trabalho são os proletários, quem produziu a riqueza foram 

os trabalhadores, mas eles nunca ficam com todo o lucro. Dentre a quantia de riqueza que uma empresa 



 
 

 

 

3 

Filosofia/Sociolgia 
 

lucra, o burguês sempre tira uma quota de dinheiro para si. Esse valor a mais que o burguês toma do lucro é 

chamado por Marx de mais-valia. Do ponto de vista marxista, a mais-valia é sempre um roubo, pois o 

burguês está tomando algo que pertence aos trabalhadores. Vemos assim que as classes sociais no 

capitalismo são interdependentes, uma não vive sem a outra, mas ambas ocupam posições diferentes. Uma 

é exploradora, outra a explorada, uma é opressora e a outra oprimida. 

  

Reificação 

 Explorado e roubado, para Marx, o operário sofre no capitalismo um processo de reificação 

(“coisificação”). Seu salário, aquilo com que irá sustentar a si e aos seus, passa a ser definido simplesmente 

pela lei da oferta e da procura, tal como se ele mesmo fosse um produto qualquer. No mesmo sentido, o 

proletário vivencia no capitalismo uma experiência que Marx chama de alienação. Tal experiência consiste 

no fato de que o trabalhador perde qualquer identificação com seu próprio trabalho, passando a ver no 

trabalho não a grande atividade de que o homem é capaz e que o torno superior aos animais, mas apenas 

um meio de subsistência, do qual se tira um salário no fim do mês. Como, para Marx, o trabalho é a atividade 

humana mais importante, ao alienar-se do trabalho, o homem acaba por alienar-se de si mesmo. 

 

Alienação 

“O que constitui a alienação do trabalho? Primeiramente, ser o trabalho externo ao trabalhador, não 

fazer parte de sua natureza, e por conseguinte, ele não se realizar em seu trabalho mas negar a si mesmo, 

ter um sentimento de sofrimento em vez de bem-estar, não desenvolver livremente suas energias mentais e 

físicas mas ficar fisicamente exausto e mentalmente deprimido. O trabalhador, portanto, só se sente à 

vontade em seu tempo de folga, enquanto no trabalho se sente contrafeito. Seu trabalho não é voluntário, 

porém imposto, é trabalho forçado. Ele não é a satisfação de uma necessidade, mas apenas um meio para 

satisfazer outras necessidades. Seu caráter alienado é claramente atestado pelo fato, de logo que não haja 

compulsão física ou outra qualquer, ser evitado como uma praga. O trabalho exteriorizado, trabalho em que 

o homem se aliena a si mesmo, é um trabalho de sacrifício próprio, de mortificação. Por fim, o caráter 

exteriorizado do trabalho para o trabalhador é demonstrado por não ser o trabalho dele meso mas trabalho 

para outrem, por no trabalho ele não se pertencer a si mesmo mas sim a outra pessoa.” (Manuscritos 

econômico-filosóficos) 

 

Fetiche 

Fetiche é a atribuição de poderes sobrenaturais, divinos, etc. a objetos animados ou inanimados. 

Obviamente, esses objetos não são dotados desses poderes. No sistema capitalista, Marx observa que, pela 

alienação do trabalho e mercantilização da vida, a mercadoria ganha poderes atribuídos pelos homens. 

Dessa forma, ganhando independência do seu próprio produtor, as mercadorias ganham vida e as relações 

passam a se dar através delas. Sem ser determinado pelo trabalhado necessário para a produção, o valor de 
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uma mercadoria varia em termos incontroláveis e subjetivos. Dessa forma, Marx denuncia que, na 

modernidade, o homem trata as mercadorias como objetos de adoração. 

 

Socialismo 

O único meio de solução das contradições do capitalismo seria, de acordo com Marx, através de uma 

revolução proletária que, destruindo o sistema econômico vigente, extinguisse com a propriedade privada 

dos meios de produção e fizesse das empresas uma propriedade comum, de onde todos seriam operários, 

mas de onde todos também seriam donos. 
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Exercícios 

 

1. (Uncisal 2012)  Observe o trecho da música “Admirável Gado Novo”, de Zé Ramalho, e perceba que 

sua análise pode nos levar a discutir o conceito de alienação. 

O povo foge da ignorância 

Apesar de viver tão perto dela 

E sonha com melhores tempos idos 

Contemplam essa vida numa cela... 

Espera nova possibilidade 

De ver este mundo se acabar 

A Arca de Noé, o dirigível 

Não voam nem se pode flutuar 

 

Seguindo o pensamento de Karl Marx, veremos que a alienação se dá em uma situação determinada 

que gera toda uma gama de desdobramentos e consequências. Tal situação ocorre na esfera 

a) religiosa, por meio das concepções escatológicas.    

b) cientifica, com a ampliação do conhecimento.    

c) política, por meio da organização partidária.    

d) cultural, com o avanço da cultura de massa.    

e) produtiva, a partir das relações de produção.  

 

2. (Uece 2014) O século XIX foi marcado pelo surgimento de correntes de pensamento que contestavam 

o modelo capitalista de produção e propunham novas formas de organizar os meios de produção e a 

distribuição de bens e riquezas, buscando uma sociedade que se caracterizasse pela igualdade de 

oportunidades. No que diz respeito a essas correntes, assinale a afirmação verdadeira. 

a) O socialismo cristão buscava aplicar os ensinamentos de Cristo sobre amor e respeito ao próximo 

aos problemas sociais gerados pela industrialização, mas apesar de vários teóricos importantes 

o defenderem, a Igreja o rejeitou através da Encíclica Rerum Novarum, lançada pelo Papa Leão 

XIII. 

b) No socialismo utópico, a doutrina defendida por Robert Owen e Charles Fourrier, prevaleciam as 

ideias de transformar a realidade por meio da luta de classes, da superação da mais valia e da 

revolução socialista. 

c) O socialismo científico proposto por Karl Marx e Friedrich Engels, através do manifesto 

Comunista de 1848, defendia uma interpretação socioeconômica da história dos povos, 

denominada materialismo histórico. 

d) O anarquismo do russo Mikhail Bakunin defendia a formação de cooperativas, mas não negava a 

importância e a necessidade do Estado para a eliminação das desigualdades. 
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3. TEXTO I 

Cidadão 

Tá vendo aquele edifício, moço? 

Ajudei a levantar 

Foi um tempo de aflição 

Eram quatro condução 

Duas pra ir, duas pra voltar 

Hoje depois dele pronto 

Olho pra cima e fico tonto 

Mas me vem um cidadão 

E me diz desconfiado 

“Tu tá aí admirado 

Ou tá querendo roubar?” 

Meu domingo tá perdido 

Vou pra casa entristecido 

Dá vontade de beber 

E pra aumentar meu tédio 

Eu nem posso olhar pro prédio 

Que eu ajudei a fazer. 

BARBOSA, L. ln: ZÊ RAMALHO. 20 Super Sucessos.Rio de Janeiro: Sony Music, 1999 (fragmento). 

 

TEXTO II 

O trabalhador fica mais pobre à medida que produz mais riqueza e sua produção cresce em força e 

extensão. O trabalhador torna-se uma mercadoria ainda mais barata à medida que cria mais bens. 

Esse fato simplesmente subentende que o objeto produzido pelo trabalho, o seu produto, agora se lhe 

opõe como um ser estranho, como uma força independente do produtor. 
MARX, K. Manuscritos econômicos-filosóficos(Primeiro manuscrito).São Paulo: Boitempo Editorial, 2004 (adaptado). 

Com base nos textos, a relação entre trabalho e modo de produção capitalista é 

a) baseada na desvalorização do trabalho especializado e no aumento da demanda social por novos 

postos de emprego. 

b) fundada no crescimento proporcional entre o número de trabalhadores e o aumento da produção 

de bens e serviços. 

c) estruturada na distribuição equânime de renda e no declínio do capitalismo industrial e 

tecnocrata. 

d) instaurada a partir do fortalecimento da luta de classes e da criação da economia solidária. 

e) derivada do aumento da riqueza e da ampliação da exploração do trabalhador. 
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4. (Unioeste 2016) “I. Burgueses e proletários. A história de todas as sociedades até hoje existente é a 

história das lutas de classes. Homem livre e escravo, patrício e plebeu, senhor feudal e servo, mestre 

de corporação e companheiro, em resumo, opressores e oprimidos, em constante oposição, têm vivido 

numa guerra ininterrupta, ora franca, ora disfarçada; uma guerra que terminou sempre ou por uma 

transformação revolucionária da sociedade inteira, ou pela destruição das classes em conflito”  
(MARX, Karl. ENGELS, Friedrich. Manifesto Comunista. São Paulo: Boitempo, 2010, p. 40). 

 

Assinale a alternativa CORRETA: para Karl Marx (1818-1883) como se originam as classes sociais? 

a) As classes sociais se originam da divisão entre governantes e governados.    

b) As classes sociais se originam da divisão entre os sexos.    

c) As classes sociais se originam da divisão entre as gerações.    

d) As classes sociais se originam da divisão do trabalho.    

e) As classes sociais se originam da divisão das riquezas.    

 

5. (Ueg 2011) Algumas pessoas conseguem mais do que outras nas sociedades – mais dinheiro, mais 

prestígio, mais poder, mais vida, e tudo aquilo que os homens valorizam. Tais desigualdades criam 

divisões na sociedade – divisões com respeito a idade, sexo, riqueza, poder e outros recursos. Aqueles 

no topo dessas divisões querem manter sua vantagem e seu privilégio; aqueles no nível inferior 

querem mais e devem viver em um estado constante de raiva e frustração [...]. Assim, a desigualdade 

é uma máquina que produz tensão nas sociedades humanas. É a fonte de energia por trás dos 

movimentos sociais, protestos, tumultos e revoluções. As sociedades podem, por um período de 

tempo, abafar essas forças separatistas, mas, se as severas desigualdades persistem, a tensão e o 

conflito pontuarão e, às vezes, dominarão a vida social.  
TURNER, Jonathan H. Sociologia: Conceitos e aplicações. São Paulo: Pearson, 2000. p. 111.  (Adaptado). 

A observação da figura e a leitura do texto permitem inferir:  

a) no plano social, a igualdade humana está explícita em dois setores bem definidos: na Justiça, 

segundo a qual todos são iguais perante a lei, e na educação, em que todos devem ter 

oportunidades iguais; essas práticas são vivenciadas pela sociedade brasileira.  

b) segundo Karl Marx, aqueles que possuem ou controlam os meios de produção têm poder, sendo 

capazes de manipular os símbolos culturais através da criação de ideologias que justifiquem seu 

poder e seus privilégios.  

c) a estratificação de classes existe quando renda, poder e prestígio são dados igualmente aos 

membros de uma sociedade, gerando, portanto, grupos culturais, comportamentais e 

organizacionais semelhantes.  

d) a estratificação, na visão de Karl Marx, mostra que a luta de classes não se polariza entre o ter e 

o não ter e envolve mais do que a ordem econômica.  
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6. (Ueg 2015) Para Marx, diante da tentativa humana de explicar a realidade e dar regras de ação, é 

preciso considerar as formas de conhecimento ilusório que mascaram os conflitos sociais. Nesse 

sentido, a ideologia adquire um caráter negativo, torna-se um instrumento de dominação na medida 

em que naturaliza o que deveria ser explicado como resultado da ação histórico-social dos homens, e 

universaliza os interesses de uma classe como interesse de todos. A partir de tal concepção de 

ideologia, constata-se que  

a) a sociedade capitalista transforma todas as formas de consciência em representações ilusórias 

da realidade conforme os interesses da classe dominante.  

b) ao mesmo tempo que Marx critica a ideologia ele a considera um elemento fundamental no 

processo de emancipação da classe trabalhadora.  

c) a superação da cegueira coletiva imposta pela ideologia é um produto do esforço individual 

principalmente dos indivíduos da classe dominante.  

d) a frase “o trabalho dignifica o homem” parte de uma noção genérica e abstrata de trabalho, 

mascarando as reais condições do trabalho alienado no modo de produção capitalista. 

 

7. (Ufu 2016) Marx e Engels, em seu Manifesto do Partido Comunista consideram que “a nossa época, a 

época da burguesia, caracteriza-se por ter simplificado os antagonismos de classes. A sociedade 

divide-se cada vez mais em dois vastos campos opostos, em duas grandes classes diametralmente 

opostas: a burguesia e o proletariado.” 

Disponível em: http://www.culturabrasil.org/manifestocomunista.htm 

Em vista disso, assinale a alternativa que define corretamente a burguesia e o proletariado. 

a) Os burgueses utilizam o trabalho escravo para a produção, e o proletariado é desprovido de 

liberdade para vender sua força de trabalho.    

b) Os burgueses são proprietários que utilizam da manufatura do proletariado para a produção de 

mercadorias, e o proletariado impulsiona o desenvolvimento da manufatura.    

c) Os burgueses são os grandes proprietários de terras, e o proletariado detém o poder social e 

econômico.    

d) Os burgueses são os detentores dos meios de produção, e o proletariado vende sua força de 

trabalho.    
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8. Para entender os conflitos sociais nas sociedades modernas, Karl Marx (1818-1883) defendeu a 

importância de estudar como ocorrem as relações entre as diferentes classes sociais de uma 

determinada sociedade. De acordo com o professor Everaldo Lorensetti, “Segundo Marx, a burguesia 

tomou posse dos meios de produção, enriqueceu e também obteve o controle do Estado [...] criando 

leis para proteger a propriedade privada (particular) e manter-se no poder; [...] Enquanto isso, a classe 

assalariada (os proletários), sem os meios de produção e voz política na sociedade, transformava-se 

em parte fundamental no enriquecimento da burguesia, pois ofereciam mão de obra para as fábricas”  
(LORENSETTI, E. Sociologia –Ensino Médio, Curitiba, SEED-PR, 2006, p. 44).  

De acordo com o texto acima, é correto afirmar: 

a) As classes sociais são grupos humanos formados por pessoas pobres ou por pessoas ricas. A 

existência dessas classes na história é determinada pela vontade divina. 

b) O conceito científico de “classes sociais” se refere à existência de grupos humanos compostos 

por raças e etnias diferentes e que competem entre si pelo domínio da sociedade. 

c) O conceito de “classes sociais” utilizado por Karl Marx se baseia no estudo das relações sociais 

entre proprietários dos meios de produção e trabalhadores assalariados sem a propriedade dos 

mesmos meios. 

d) Segundo o enunciado da questão (caput), a classe assalariada ou proletariado pode economizar 

o salário que recebe no final do mês e também se tornar proprietária dos meios de produção, 

encerrando assim a luta entre as classes sociais. 

e) Segundo o enunciado da questão (caput), a classe assalariada é a responsável pelo 

enriquecimento da de si mesma, pois é ela que fornece a mão de obra que realiza o trabalho nas 

fábricas.  

 

 

9. Unimontes (2015) Para Karl Marx (1818-1883), no processo produtivo, o trabalhador gera o valor 

equivalente a seu salário, que é o tempo de trabalho necessário, mas também cria valor com o tempo 

de trabalho excedente, que é apropriado pelo proprietário do capital. Embora o processo de venda da 

força de trabalho por um salário apareça como um intercâmbio entre equivalentes, o valor que o 

trabalhador pode produzir durante o tempo em que trabalha para aquele que o contrata é um valor 

superior àquele pelo qual vende suas capacidades. 

Assinale a alternativa que define essa proposição. 

a) Mais-valia. 

b) Modo de produção. 

c) Materialismo histórico. 

d) Trabalho concreto 
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10. Fundador do materialismo histórico, Karl Marx (1818-1883) defendia que a tendência do modo 

capitalista de produção é separar cada vez mais o trabalhador e os meios de produção. Na perspectiva 

teórica de Marx, é INCORRETO afirmar que 

a) a sociedade capitalista é a fase final da história da humanidade, em que as classes sociais – 

especialmente o proletariado – desenvolvem toda sua potencialidade por meio da revolução 

tecnológica, assegurando mais liberdade aos indivíduos modernos. 

b) o postulado básico do marxismo é o determinismo econômico, segundo o qual as condições 

econômicas são fundamentais no desenvolvimento da sociedade. 

c) a divisão social do trabalho reproduz modos de segmentação da sociedade, resultando em 

desigualdades e exploração de uma classe social sobre a outra. 

d) a procura do lucro é intrínseca ao capitalismo, cujo objetivo do capital não é apenas satisfazer 

determinadas necessidades, mas produzir mais-valia. 
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Gabarito 

 

1. E 

A alienação se dá na exclusão do trabalhar do processo produtivo.Ele não decide o que produzir, não 

conhece todo processo e muitas vezes nem pode consumir o que produz. o trabalhar oferece apenas 

sua força de trabalho, sendo assim reificado pelo sistema. 

 

2. C 

Marx pretendia interpretar a história do homem à luz do materialismo histórico ou seja, tratando a 

economia como base da história de qualquer sociedade. 

 

3. E 

Como o trabalhador é alienado do processo produtivo, o aumento de riquezas produzidas não diminuem 

a desigualdade social, o contrário, a produção de riqueza é fruto da exploração do trabalhador. Quanto 

maior for a riqueza, maior será a exploração. 

 

4. D 

A divisão social é oriunda da divisão do trabalho. Há duas classes: burguesia (donos dos meios de 

produção) e proletariado (trabalhadores que vendem sua força de trabalho) 

 

5. B 

Marx acredita que a desigualdade social é fruto da posse desigual dos meios de produção. Sendo assim, 

os donos dos meios de produção são capazes de manipular os símbolos culturais por meio da ideologia. 

 

6. D 

Ideologia é o mascaramento da realidade. O homem pensa que está vendo a realidade tal como ela é, 

mas na verdade está sendo enganado pela teia ideológica da classe dominante. A frase " o trabalho 

dignifica o homem" dá ao proletária a falsa sensação de que o trabalho é uma coisa boa, quando na 

verdade ele é explorado e alienado 

 

7. D 

Embora sejamos muitas vezes confundidos, levados a achar que a diferença entre burgues e proletário 

é a riqueza, não foi isso que Marx defendeu. Burguês é o dono do meio de produção; pode ser uma 

padaria ou uma multinacional, os dois são burgueses. O proletário é todo indivíduo que vende sua força 

de trabalho, seja ele caixa de supermercado ou diretor de uma multinacional. Provavelmente o diretor 

de uma grande empresa possui muito mais bens do que o dono de uma padaria de bairro, mas mesmo 

assim o primeiro é proletário e o segundo burguês. 

 

8. C 

O proletário é aquele não possui os meios de produção e o burguês o que possui. Se um proletário 

conseguir comprar um meio de produção, automaticamente ele se torna burguês e a luta de classes 

continua. Toda riqueza do Burguês é sempre produzida pelo proletariado que vende sua força de 

trabalho. 
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9. A 

Esse valor a mais que o burguês toma do lucro é chamado por Marx de mais-valia. Do ponto de vista 

marxista, a mais-valia é sempre um roubo, pois o burguês está tomando algo que pertence aos 

trabalhadores. Vemos assim que as classes sociais no capitalismo são interdependentes, uma não vive 

sem a outra, mas ambas ocupam posições diferentes. Uma é exploradora, outra a explorada, uma é 

opressora e a outra oprimida. 

 

10. A 

 Para Marx, a história acontece em um movimento dialético. A burguesia é a tese, o proletariado a 

antítese e o socialismo será a síntese. Por tanto o capitalismo não poderá ser a fase final da história da 

sociedade. 

 

 



Se você chegou até o final desse eBook, é 
um ótimo candidato para ajudar a gente.

Dá uma olhada aqui e veja 
como, juntos, podemos 
melhorar sua forma de 
aprender. É tranquilinho, 
chega mais!

http://bit.ly/2oGk3X8

	Capa Enem intensivo
	intensivoenem-biologia1-Vitaminas e ácidos nucleicos-29-07-2019
	intensivoenem-biologia2-Sucessão ecológica-29-07-2019
	intensivoenem-filosofia-Filósofos da tradição-02-07-2019
	intensivoenem-física-Força de atrito-29-07-2019
	intensivoenem-física-Principais forças da dinâmica-29-07-2019
	intensivoenem-geografia-Globalização econômica-31-07-2019
	intensivoenem-geografia-Globalização-31-07-2019
	intensivoenem-história-América Portuguesa_o século do ouro e os levantes coloniais-01-08-2019
	intensivoenem-história-Escravidão nas Américas-01-08-2019
	intensivoenem-literatura-Literatura Colonial-29-07-2019
	intensivoenem-matemática1-Função quadrática_estudo do sinal-01-08-2019
	intensivoenem-matemática1-Inequações-01-08-2019
	intensivoenem-matemática2-Quadriláteros-31-07-2019
	intensivoenem-matemática-Estudos dos polígonos_definição_classificação-31-07-2019
	intensivoenem-português-Conjunções_conceito, locução conjuntiva, coordenativas x subordinativas e valores das coordenativas-30-07-2019
	intensivoenem-português-Conjunções_valores das subordinativas, papeis argumentativos e polissemia-30-07-2019
	intensivoenem-química-Geometria molecular, Polaridade e Forças intermoleculares_exercícios-02-08-2019
	intensivoenem-química-Número de oxidação e funções inorgânicas_anidrido e ácido-08-08-2019.docx
	intensivoenem-redação-Introdução - funções e estratégias-30-07-2019
	intensivoenem-sociologia-Marx-02-08-2019
	pesquisa (final)



