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Tipos celulares e membrana plasmática 

 

Resumo 

 

 

 

As células, estudadas no campo da Citologia, são a unidade básica da vida. Do mais complexo vegetal 

ou animal à mais primitiva bactéria, pode-se observar uma estrutura celular. De modo geral, são estruturas 

microscópicas, delimitadas pela membrana plasmática, e dotadas de um metabolismo próprio, capazes de 

se reproduzir. 

Podem ser definidas como eucariontes ou procariontes, dependendo da presença ou ausência de 

certas estruturas. 

 

Células Procariontes 

Primeiras células a surgir no planeta, são mais primitivas. Representadas pelo Reino Monera, as 

bactérias. 

Possuem: 

• Material genético disperso no citoplasma; 

• São unicelulares; 

• Ausência de núcleo (ausência de carioteca); 

• Possuem ribossomos 70S; 

• Possível parede celular composta de polipeptidioglicanos; 

• Presenta de mesossomo (artefato da microscopia, não é uma estrutura real); 

• Plasmídeos: pedacinhos de DNA imersos no citoplasma. 
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Células Eucariontes 

São células mais complexas e compartimentadas, sendo os principais exemplos animais, vegetais e 

fungos. 

Possuem: 

• Material genético contido em um núcleo (carioteca); 

• Organelas membranosas; 

• Ribossomos 80S; 

• Centríolos e lisossomos (células animais); 

• Vacúolo e parede celular de celulose (células vegetais); 

• Colesterol na membrana plasmática (célula animal); 

• Mitocôndria; 

• Cloroplasto. 
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Exemplo de célula animal 

• Lisossomo; 

• Centríolo; 

• NÃO  possui parede celular; 

• Mitocôndria. 

 

 

 

Exemplo de célula vegetal 

• NÃO tem lisossomo; 

• Parede celular; 

• Vacúolos;  

• Plastos.  

 

Membrana Celular 

A membrana celular, também chamada membrana plasmática ou plasmalema, delimita a superfície 

celular, e é algo que todas as células têm em comum. Ela evita o vazamento do conteúdo interno da célula 

ao ambiente, mas também controla a passagem de substâncias pela célula, estejam elas tentando entrar ou 

sair. É composta por uma dupla camada lipoproteica, sendo produzida a partir de fosfolipídios e proteínas. 

É possível observar, além dessas proteínas, moléculas de colesterol e glicídios ao longo da membrana das 

células animais, que servem uma função de reconhecimento celular. É uma estrutura dinâmica e em 

constante movimento. 
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Esses fosfolipídios formam uma membrana dupla, colocando sua porção hidrofílica (a cabeça) 

voltada tanto para o meio externo como interno da célula, enquanto a região hidrofóbica de cada um fica em 

contato, no centro.  

 

 
 

 

Função da membrana plasmática: 

• Revestimento celular; 

• Interação celular; 

• Permeabilidade seletiva. 

 

A disposição lateral deles permite o deslocamento sem a ruptura, conferindo dinamicidade a 

membrana plasmática, conforme a necessidade surge. 
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Proteínas de membrana, como glicoproteínas, podem estar aderidas a superfície da membrana, ou 

mesmo atravessando-a completamente, como é o caso das proteínas carreadoras. Essas proteínas podem 

atuar no transporte de substâncias ou no reconhecimento celular, podendo movimenta-se paralelamente ao 

plano da membrana, sem desconfigurar sua forma, no que é conhecido como modelo mosaico-fluido.  
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Exercícios 

 

1. Visando explicar uma das propriedades da membrana plasmática, fusionou-se uma célula de 

camundongo com uma célula humana, formando uma célula híbrida. Em seguida, com o intuito de 

marcar as proteínas de membrana, dois anticorpos foram inseridos no experimento, um específico 

para as proteínas de membrana do camundongo e outro para as proteínas de membrana humana. Os 

anticorpos foram visualizados ao microscópio por meio de fluorescência de cores diferentes. 

 

A mudança observada da etapa 3 para a etapa 4 do experimento ocorre porque as proteínas 

a) movimentam-se livremente no plano da bicamada lipídica. 

b) permanecem confinadas em determinadas regiões da bicamada. 

c) auxiliam o deslocamento dos fosfolipídios da membrana plasmática. 

d) são mobilizadas em razão da inserção de anticorpos 

e) são bloqueadas pelos anticorpos. 
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2. Os procariontes diferenciam-se dos eucariontes porque os primeiros, entre outras características: 

a) não possuem material genético. 

b) possuem material genético como os eucariontes, mas são anucleados. 

c) possuem núcleo, mas o material genético encontra-se disperso no citoplasma. 

d) possuem material genético disperso no núcleo, mas não em estruturas organizadas denominadas 

cromossomos. 

e) possuem núcleo e material genético organizado nos cromossomos. 

 

 

3. Uma professora de biologia entregou duas figuras que representavam células de uma bactéria e de 

uma planta, respectivamente. Ela pediu então aos alunos que identificassem a célula eucariótica. Para 

que os alunos sejam capazes de identificar a célula, é fundamental que eles analisem: 

a) a presença de membrana plasmática. 

b) a presença de ribossomos. 

c) a presença de núcleo definido. 

d) a presença de material genético. 

e) a presença de citoplasma. 

 

 

4. Em uma aula de Biologia, um aluno observava uma célula ao microscópio. Nessa célula, era possível 

verificar uma região mais corada na lâmina, estrutura identificada pelo professor como o núcleo. 

Apenas com essa informação, o aluno pode concluir que se trata de uma célula: 

a) procariótica de bactéria. 

b) procariótica de um animal. 

c) eucariótica de um animal. 

d) eucariótica de um vegetal. 

e) de um indivíduo eucarionte. 
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5. Observe o esquema representativo da membrana plasmática de uma célula eucariótica e marque a 

alternativa com informações corretas sobre o modelo mosaico fluido. 

 

a) O mosaico fluido é descrito como uma bicamada de fosfolipídios (1), na qual as proteínas integrais 

(4) da membrana atravessam a bicamada lipídica. Os oligossacarídeos (2) estão fixados à 

superfície somente às proteínas, e o colesterol (5) age somente diminuindo a fluidez da membrana, 

de forma independente da sua composição em ácidos graxos. 

b) As proteínas da membrana (3) estão incrustadas na dupla lâmina de colesterol, aderidas ou 

atravessando a membrana de lado a lado, como as proteínas transportadoras (4), que facilitam o 

transporte por difusão facilitada. 

c) Os fosfolipídios (1) e os oligossacarídeos (2) que constituam o glicocálix estão associados às 

proteínas. As proteínas integrais (3) têm regiões polares que penetram na bicamada fosfolipídica, 

ao contrário das periféricas (4) que apresentam regiões apolares. O colesterol (5) pode somente 

aumentar a fluidez da membrana, não dependendo de outros fatores como a composição dos 

ácidos graxos. 

d) Os fosfolipídios (1) conferem dinamismo às membranas biológicas e os oligossacarídeos (2) que 

constituem o glicocálix podem estar associados aos lipídios ou às proteínas. As proteínas 

integrais (3) têm regiões hidrofóbicas que penetram na bicamada fosfolipídica, ao contrário das 

periféricas (4) que apresentam regiões polares. O colesterol (5) pode aumentar ou diminuir a 

fluidez da membrana, dependendo de outros fatores como a composição dos ácidos graxos. 

e) As proteínas da membrana estão incrustadas na dupla lâmina de fosfolipídios, aderidas (1) ou 

atravessando a membrana de lado a lado, como as proteínas periféricas (4), que facilitam o 

transporte por difusão facilitada. O colesterol (5) não interfere na fluidez da membrana, 

dependendo de outros fatores, como a composição dos ácidos graxos. 
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6. Ao analisarmos uma célula eucariótica e compará-la com uma célula procariótica, percebemos que 

as organelas existentes não são as mesmas nos dois tipos celulares. Isso ocorre porque nas células 

eucarióticas: 

a) não existem organelas membranosas. 

b) o número de organelas membranosas é inferior ao número de organelas presente nas células 

procarióticas. 

c) existem organelas membranosas e nas células procarióticas não. 

d) não encontramos ribossomos. 

e) encontramos apenas ribossomos. 

 

 

7. Análise as alternativas a seguir e marque aquela em que está indicada uma organela presente em 

células eucarióticas e procarióticas. 

a) Retículo endoplasmático rugoso. 

b) Mitocôndrias. 

c) Peroxissomo. 

d) Complexo golgiense. 

e) Ribossomo. 

 

 

8. A célula vegetal apresenta algumas estruturas que permitem distingui-la de uma célula animal. Entre 

as alternativas a seguir, marque aquela em que encontramos apenas estruturas ausentes em uma 

célula animal. 

a) Parede celular, peroxissomos e mitocôndrias. 

b) Plastos, parede celular e lisossomo. 

c) Cloroplastos, lisossomos e vacúolos. 

d) Parede celular, plastos e vacúolos. 

e) Cloroplasto, mitocôndrias e vacúolos. 

 

 

9. A membrana plasmática é um revestimento relativamente fino que envolve a célula. De acordo com o 

modelo do mosaico fluido, essa estrutura é constituída por: 

a) uma dupla camada proteica onde estão mergulhados lipídios. 

b) uma camada proteica onde estão mergulhados carboidratos. 

c) uma dupla camada de fosfolipídeos onde estão incrustadas proteínas. 

d) uma camada de fosfolipídeos onde estão incrustados carboidratos. 

e) uma dupla camada de carboidratos onde estão mergulhados lipídios. 
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10. As células animais apresentam um revestimento externo específico, que facilita sua aderência, assim 

como reações a partículas estranhas, como, por exemplo, as células de um órgão transplantado. Esse 

revestimento é denominado: 

a) membrana celulósica. 

b) glicocálix 

c) microvilosidades 

d) interdigitações 

e) desmossomos. 
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Gabarito 

 

1. A 

A membrana tem composição lipoproteica e com estrutura baseada em um mosaico fluido, ou seja, as 

proteínas e lipídios não possuem posição fixa na membrana. A migração de proteínas na membrana 

decorre de sua fluidez. Como observado na figura, as proteínas marcadas se movimentaram ao longo da 

bicamada fosfolipídica. 

 

2. B 

Os organismos procariontes são seres que apresentam células com material genético disperso no 

citoplasma em virtude da ausência de uma membrana nuclear (carioteca). 

 

3. C 

Para identificar se uma célula é ou não eucariótica, é fundamental verificar a presença de membrana 

delimitando o núcleo. 

 

4. E 

As células com núcleo delimitado por membrana (eucarionte) estão presentes na maioria dos seres vivos, 

tais como protozoários, algas, fungos, animais e plantas. Organismos sem núcleo delimitado 

(procariontes) são encontrados nos domínios Bactéria e Archaea. 

 

5. D 

A membrana plasmática é formada por uma dupla camada de fosfolipídios, onde encontram-se 

mergulhadas moléculas de proteínas. Há proteínas integrais, com regiões hidrofóbicas, responsáveis 

pelo adentramento da proteína na bicamada lipídica, também hidrofóbica.  Associadas às moléculas de 

lipídios e às proteínas, no caso de células animais, encontram-se moléculas de açúcares, constituintes 

do glicocálix. Na membrana de células animais também ocorre colesterol, que reduz ou aumenta a 

fluidez da membrana de acordo, por exemplo, com a temperatura. 

 

6. C 

Apenas células eucarióticas apresentam organelas membranosas, sendo encontrados nas células 

procarióticas exclusivamente ribossomos. 

 

7. E 

A única organela encontrada em células procarióticas e eucarióticas é o ribossomo, estrutura 

responsável pela síntese de proteínas. 

 

8. D 

A parede celular, os plastos e vacúolos são estruturas exclusivas da célula vegetal. Já os lisossomos e 

centríolos são organelas encontradas apenas na célula animal. 
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9. C 

Segundo o modelo do mosaico fluido, a membrana plasmática é formada por uma dupla camada 

fosfolipídica com proteínas incrustadas. Essas proteínas mudam constantemente de lugar, uma vez que 

a dupla camada é fluída. 

 

10. B 

O aumento da aderência entre duas células animais adjacentes pode ocorrer devido ao glicocálix, um 

revestimento de açúcares localizado externamente à membrana plasmática. Ele também protege a 

célula contra agressões químicas e mecânicas, reconhece o que é do organismo e aquilo que não é (ação 

antigênica), tem ação enzimática e ainda promove a inibição por contato (o contato físico entre duas 

células de um mesmo tecido dispara sinais químicos que inibem a mitose). 

 

 



 
 

 

 

1 

Biologia 
 

Biociclos e biomas  
 

Resumo 

 

Biociclos 

São subdivisões da Biosfera onde se distribuem os seres vivos. São divididos em: 

Talassociclo é o ambiente com água salgada. É o maior biociclo da Terra. 

 

 
 

Limnociclo é o conjunto de ecossistemas de água doce. É o menor dos biociclos e pode ser dividido em 

ambiente lêntico (águas paradas) ou lótico (águas em movimento, com correnteza). 

 

 

 

Ambientes aquáticos 

Os organismos que vivem em ambientes aquáticos podem ser divididos de acordo com sua capacidade de 

locomoção: 

• Plâncton: seres que se deslocam passivamente na água, arrastados pelas ondas e correntes 

marinhas. Podem ser heterotróficos (zooplâncton) ou autotróficos (fitoplâncton); 

• Nécton: seres que se deslocam ativamente pela coluna d’água; 
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• Bêntos: seres que vivem associados ao fundo e substratos marinhos. Podem ser fixos (sésseis) ou 

móveis. 

 

Epinociclo é o ambiente terrestre, correspondente aos continentes, ilhas e terras emersas. Possui a maior 

biodiversidade de espécies, assim como a maior variedade climática e presença de bareriras geográficas. 

 

Biomas 

O Epinociclo pode ser dividido em diferentes biomas. Dentre os biomas internacionais podemos citar a 

tundra, a taiga e as florestas temperadas, presentes em locais de clima frio, e deserto e savanas, com clima 

seco e temperaturas altas. Dos biomas brasileiros, temos: 

• Caatinga: localiza-se no sertão nordestino, com clima quente e seco, com uma vegetação formada 

por plantas xerófitas; 

 

 

• Cerrado: é o segundo maior bioma brasileiro, localizado na região centro-oeste. Possui estação seca 

e chuvosa bem definida. A vegetação possui adaptações para captação de água; 
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• Floresta Amazônica: maior bioma do Brasil, localizado na região norte e de clima quente e úmido. 

Possui a maior biodiversidade do planeta, tanto de fauna quanto de flora; 

 

 

• Manguezal: bioma ecótono entre rios e mares, sofre frequentes inundações. Sua vegetação 

adaptada para o solo encharcado e salino. É uma região de berçário de espécies marinhas; 

 

 

• Mata Atlântica: Presente em quase todo o litoral brasileiro. Possui um clima quente e úmido, além 

de uma alta riqueza de espécies, alto endemismo e epifitismo; 

 

 

• Mata de Araucárias: localizada na região Sul do país, caracteriza-se pela presença de pinheiros, 

principalmente o pinheiro-do-paraná, também conhecido como Araucária; 
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• Mata dos Cocais: zona de transição entre Caatinga e Amazônia; 

 

 

 

• Pampas: localizado no sul, é uma região de alta produtividade primária líquida e muitas gramíneas; 

 

 

• Pantanal: ocorre uma divisão de estações seca e chuvosa bem definida. Nas estações chuvosas há 

muitos alagamentos de suas planícies. Possui uma alta biodiversidade. 
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Exercícios 

 

1. A biomassa aquática pode ser dividida em três grupos: 

I. Organismos que nadam ativamente. 

II. Organismos flutuadores ou que se deslocam passivamente na água. 

III. Organismos do fundo, que podem ser fixos ou rastejantes. 

 

Os grupos I, II e III são denominados, respectivamente: 

a) Plâncton, nécton e bentos. 

b) Plâncton, bentos e nécton. 

c) Bentos, plâncton e nécton. 

d) Bentos, nécton e plâncton. 

e) Nécton, plâncton e bentos. 

 

 

2. Leia as afirmações seguintes. 

I. Ambiente aquático continental, com densidade baixa de plâncton. Grande parte das cadeias 

alimentares é sustentada pela entrada de matéria orgânica proveniente do ambiente terrestre. 

II. Ambiente aquático continental, com densidade elevada de plâncton. Grande parte das cadeias 

alimentares é sustentada pela produção primária do fitoplâncton. 

 

Escolha a alternativa que relaciona corretamente as afirmações ao tipo de ambiente. 

a) I: Rio, pois a correnteza existente nesses ambientes não permite, por muito tempo, o 

estabelecimento de populações planctônicas. II: Lago, pois a água parada permite às 

comunidades planctônicas se estabelecerem e aí permanecerem 

b) I: Rio, pois as comunidades fluviais são muito pobres, seno que os animais precisam se alimentar 

de matéria orgânica que cai no rio. II: Oceano, que apresenta rica biodiversidade. 

c)  I: Lago, pois a situação da água parada faz com que esse ambiente seja pobre em nutrientes e 

em organismos. II: Rio, cuja correnteza faz com que o ambiente seja rico e sustente uma 

diversificada comunidade planctônica. 

d) I: Oceano, cuja elevada profundidade faz com que os nutrientes fiquem concentrados no fundo, 

não permitindo o estabelecimento das comunidades planctônicas. II: Lago, que normalmente é 

raso, fazendo com que os nutrientes estejam disponíveis às comunidades lanctônicas que aí se 

estabelecem. 

e) I: Rio, pois o sombreamento das matas ciliares não permite o estabelecimento do fitoplâncton. II: 

Lago, pois a baixa densidade de peixes fluviais nesses locais permite que o plâncton se 

estabeleça. 
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3. Os domínios morfoclimáticos brasileiros são conjuntos espaciais de grandes dimensões que 

apresentam características interativas próprias de relevo, solos, condições climáticas, vegetação e 

recursos hídricos. Com esse enfoque, analise os itens abaixo e, a seguir, assinale a alternativa 

CORRETA. 

I. O domínio amazônico representa extensas áreas florestais contínuas e importante reserva de 

biodiversidade do mundo. 

II. O domínio do Cerrado, caracterizado por Savana tropical, predomina nos planaltos e chapadões 

do Brasil Central, ocorrendo também em pequenas áreas isoladas no domínio Amazônico. 

III. Entre os domínios morfoclimáticos ocorrem extensas faixas de transição denominadas de mares 

de morros. 

IV. O domínio da Caatinga ocorre no semiárido nordestino e tem sido comumente descrito como 

pobre em espécies. 

a) Apenas I e II estão corretos. 

b) Apenas I, II e III estão corretos. 

c) Apenas I, II e IV estão corretos. 

d) Apenas I, III e IV estão corretos. 

e) Todos os itens estão corretos. 

 
 

4. A análise de esporos de samambaias e de pólen fossilizados contidos em sedimentos pode fornecer 

pistas sobre as formações vegetais de outras épocas. No esquema a seguir, que ilustra a análise de 

uma amostra de camadas contínuas de sedimentos, as camadas mais antigas encontram-se mais 

distantes da superfície. 

 

Essa análise permite supor-se que o local em que foi colhida a amostra deve ter sido ocupado, 

sucessivamente, por: 

a) floresta úmida, campos cerrados e caatinga. 

b) floresta úmida, floresta temperada e campos cerrados. 

c) campos cerrados, caatinga e floresta úmida. 

d) caatinga, floresta úmida e campos cerrados. 

e) campos cerrados, caatinga e floresta temperada. 
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5. Apesar da riqueza das florestas tropicais, elas estão geralmente baseadas em solos inférteis e 

improdutivos. Grande parte dos nutrientes é armazenada nas folhas que caem sobre o solo, não no 

solo propriamente dito. Quando esse ambiente é intensamente modificado pelo ser humano, a 

vegetação desaparece, o ciclo dos nutrientes é alterado e a terra se torna rapidamente infértil. 
(CORSON, Walter H, Manual Global de Ecologia, 1993) 

No texto anterior, pode parecer uma contradição a existência de florestas tropicais exuberantes sobre 

solos pobres. No entanto, este fato é explicado pela 

a) profundidade do solo, pois, embora pobre, sua espessura garante a disponibilidade de nutrientes 

para a sustentação dos vegetais da região. 

b) boa iluminação das regiões tropicais, uma vez que a duração regular do dia e da noite garante os 

ciclos dos nutrientes nas folhas dos vegetais da região. 

c) existência de grande diversidade animal, com número expressivo de populações que, com seus 

dejetos, fertilizam o solo. 

d) capacidade de produção abundante de oxigênio pelas plantas das florestas tropicais, 

considerado os “pulmões do mundo” 

e) rápida reciclagem dos nutrientes potencializada pelo calor e umidade das florestas tropicais, o 

que favorece a vida dos decompositores. 

 
 

6. Biomas são comunidades clímax, estáveis e bem desenvolvidas, com organismos adaptados às 

condições ecológicas locais. Com relação aos biomas aquáticos e terrestres, analise as proposições 

abaixo. 

1. O fitoplâncton marinho é o principal responsável pela produção de oxigênio para a atmosfera. 

2. São biomas aquáticos os rios e os lagos; os rios, em geral, têm menor quantidade de plâncton 

que os lagos. 

3. Os biomas terrestres são geralmente caracterizados e identificados por suas plantas mais 

abundantes; entre eles, citam-se floresta tropical, campos e desertos. 

4. Uma importante ameaça ecológica aos campos cerrados é o fogo, que pode ocorrer de diversas 

formas naturais; muitas plantas dos cerrados possuem adaptações, como cascas espessas ou 

caules subterrâneos. 

 

Está(ão) correta(s): 

a) 1, 2 e 4, apenas. 

b) 3 e 4, apenas. 

c) 1 e 2, apenas. 

d) 1 e 3, apenas. 

e) 1, 2, 3 e 4. 
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7. A tabela lista características bióticas e abióticas associadas a alguns biomas brasileiros.  

 

 

Escolha a alternativa que lista os biomas corretos, na ordem em que aparecem nas linhas da tabela (I 

a IV).  

a) I‐Floresta Amazônica; II‐Cerrado; III‐Mata Atlântica;   IV‐Caatinga.  

b) I‐ Floresta Amazônica; II‐Pampas; III‐Mata Atlântica;   IV‐Cerrado.  

c) I‐Mata Atlântica; II‐Cerrado; III‐Floresta Amazônica;   IV‐Caatinga.  

d) I‐Mata Atlântica; II‐Pampas; III‐Floresta Amazônica;   IV‐Cerrado.  

e) I‐Pampas; II‐Mata Atlântica; III‐Cerrado;   IV‐ Floresta Amazônica. 

 

 

8. Os seres vivos não são entidades isoladas. Eles interagem em seu ambiente com outros seres vivos e 

com componentes físicos e químicos. São afetados pelas condições desse ambiente. Com relação ao 

ecossistema marinho, assinale a alternativa correta. 

a) O Zooplâncton e o Fitoplâncton representam os organismos produtores (autotróficos) nas 

cadeias alimentares marinhas. 

b) Os consumidores secundários e terciários, nos mares, são representados principalmente por 

peixes. 

c) No ambiente marinho, não existem decompositores. 

d) As diatomáceas são os principais representantes do Zooplâncton. 

e) Todos os seres do Zooplâncton marinho são macroscópicos. 
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9. [...] Então, a travessia das veredas sertanejas é mais exaustiva que a de uma estepe nua. Nesta, ao 

menos, o viajante tem o desafogo de um horizonte largo e a perspectiva das planuras francas. Ao 

passo que a outra o afoga; abrevia-lhe o olhar; agride-o e estonteia-o; enlaça-o na trama espinescente 

e não o atrai; repulsa-o com as folhas urticantes, com o espinho, com os gravetos estalados em 

lanças, e desdobra-se- lhe na frente léguas e léguas, imutáveis no aspecto desolado; árvore sem 

folhas, de galhos estorcidos e secos, revoltos, entrecruzados, apontando rijamente no espaço ou 

estirando-se flexuosos pelo solo, lembrando um bracejar imenso, de tortura, da flora agonizante [...] 
CUNHA, E. Os sertões. Disponível em http://pt.scribd.com. Acesso em: 02 junho, 2012. 

Os elementos da paisagem descritos no texto correspondem a aspectos biogeográficos presentes na: 

a) composição de vegetação xerófila. 

b) formação de florestas latifoliadas. 

c) transição para mata de grande porte. 

d) adaptação à elevada salinidade. 

e) homogeneização da cobertura perenifólia. 

 

 

10. Dentre outras características, uma determinada vegetação apresenta folhas durante três a quatro 

meses ao ano, com limbo reduzido, mecanismo rápido de abertura e fechamento dos estômatos e 

caule suculento. Essas são algumas características adaptativas das plantas ao bioma onde se 

encontram. Que fator ambiental é o responsável pela ocorrência dessas características adaptativas? 

a) Escassez de nutrientes no solo. 

b) Estratificação da vegetação 

c) Elevada insolação. 

d) Baixo pH do solo. 

e) Escassez de água. 
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Gabarito 

 

1. E 

Organismos que nadam ativamente são considerados bentos. Flutuadores são plânctons e aqueles que 

vivem fixos ou rastejantes no fundo do ambiente aquático são considerados néctons.  

 

2. A 

A correnteza dificulta o aumento da densidade dos plânctons, pois eles são facilmente levados. Assim, 

o ambiente 1 é o Rio. O ambiente 2 é um lago, pois é um ambiente aquático CONTINENTAL (exclui-se o 

oceano), cuja água parada permite o grande desenvolvimento das cominidades planctônicas.  

 

3. C 

III – errada. Os mares de morros não são faixas de transição, mas são considerados um domínio 

morfoclimático próprio.  

 

4. A 

As camadas mais antigas são formadas por florestas úmidas, pela grande presença de esporos 

fossilizados de samambaias, pteridófitas dependentes de água para a reprodução. A camada 

intermediária pode pertencer ao cerrado, pelas gramíneas (o mais clássico é a presença de arbustos 

retorcidos), por fim, a camada mais superficial se refere à caatinga, pela presença de pólen de cactos.  

 

5. E 

Os solos de florestas tropicais é infértil e improdutivo sem a presença do material orgânico rapidamente 

reciclado que cai sobre o solo, processo realizado pelos decompositores.  

 

6. E 

Todas estão corretas. O fitoplâncton libera grande quantidade de oxigênio. Os rios, pela correnteza, 

possui menor concentração de comunidade planctônica em relação aos lagos. Classicamente, os 

biomas terrestres possuem maior abundância de vegetais. As queimadas, naturais ou induzidas pelo 

homem, são muito frequentes no cerrado, cujas plantas possuem adaptações para sobrevivência nessas 

condições.  

 

7. D 

A mata atlântica tem o estrato arbóreo e fica situada na região litorânea do Brasil, na região tropical e 

subtropical. Já os pampas, situados na região sul do país predomina o estrato herbáceio típico de uma 

região mais temperada. A floresta amazônica fica situada na região equatorial e assim como a mata 

atlântica, possui um estrato arbóreo. O cerrado por sua vez possuem os três tipos de estratos e fica 

situado na região central do Brasil, clima tropical. 

 

8. B 

Os peixes são consumidores secundários e terciários, visto que os principais produtores são 

fitoplânctons e principais consumidores primários são os zooplânctons.  
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9. A 

Os sertões, de Euclides da cunha, retrata o bioma da caatinga, característica por apresentar vegetais 

com adaptação aos ambientes secos, conhecidas como xerófilas.  

  

10. E 

Essas são adaptações ao ambiente seco, permitindo a sobrevivência desses vegetais nas condições de 

escassez de água.  
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Moral e ética 

 

Resumo 

 

 

Moral 
Todos os seres humanos realizam suas ações a partir do que julgam ser certo ou errado. Esses valores 

que determinam o que é certo ou errado são compartilhados em um meio social, ensinados a todos desde o 

nascimento e são chamados de regras morais. Toda sociedade, independentemente de sua estrutura, tipo 

de governo ou cultura, possui seu próprio conjunto de valores morais, não à toa facilmente podemos 

observar que, para uma determinada cultura, certa atitude ou hábito é correto, enquanto para outra não é. 

Um exemplo disso é a nudez, que para algumas tribos indígenas não é considerada errado, mas para a nossa 

já é vista como atentado ao pudor.  Além de variar de acordo com o meio social em que está inserida, a moral 

também se modifica ao longo do tempo numa mesma cultura. A inserção das mulheres no mercado de 

trabalho é um bom exemplo disso. Há 100 anos atrás era considerado impróprio que uma mulher 

trabalhasse, já que sua principal função era cuidar do lar e da família. Hoje em dia, com a alteração de seu 

papel social, não se vê mais como algo errado que a mulher trabalhe.  

Ética 

Ética é uma palavra oriunda do grego, que significa comportamento. Não parece haver diferença 

entre moral e ética, mas seus objetos são um pouquinho distintos. A ética é o campo da filosofia que analisa 

a moralidade, do modo mais abrangente possível. Aqui o que está em jogo não é mais o agir de grupos 

isolados apenas, mas a ação humana em geral, ou seja, ela estuda os sistemas morais. Deste modo, 

buscamos compreender as interdições e exigências que cada comunidade impõe aos seus membros. Este 
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campo da filosofia visa unir teoria e ação de modo que as conclusões alcançadas se tornem ferramentas 

para a boa convivência social e meio para a felicidade. 

 

Resumindo Ética e Moral: 

• A Moral é o conjunto de normas, princípios, preceitos, costumes, valores norteadores do 

comportamento do indivíduo no seu grupo social. A moral é normativa. 

• A Ética é a teoria, o estudo da moral, busca explicar, compreender, justificar e criticar a moral ou as 

morais de uma sociedade. A ética é filosófica e científica.  
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Exercícios 

 

1. “O brasileiro tem noção clara dos comportamentos éticos e morais adequados, mas vive sob o 

espectro da corrupção, revela pesquisa. Se o país fosse resultado dos padrões morais que as pessoas 

dizem aprovar, pareceria mais com a Escandinávia do que com Bruzundanga (corrompida nação 

fictícia de Lima Barreto).” 
FRAGA, P. Ninguém é inocente. Folha de São Paulo, 4 de out. de 2009 (adaptado) 

 
O distanciamento entre “reconhecer” e “cumprir” efetivamente o que é moral constitui uma 

ambiguidade inerente ao humano, porque as normas morais são: 

a) decorrentes da vontade divina e, por esse motivo, utópicas. 

b) parâmetros idealizados, cujo cumprimento é destituído de obrigação. 

c) amplas e vão além da capacidade de o indivíduo conseguir cumpri-las integralmente. 

d) criadas pelo homem, que concede a si mesmo a lei à qual deve se submeter 

e) cumpridas por aqueles que se dedicam inteiramente a observar as normas jurídicas. 
 

 

2. “A virtude é, pois, uma disposição de caráter relacionada com a escolha e consiste numa mediania, 

isto é, a mediania relativa a nós, a qual é determinada por um princípio racional próprio do homem 

dotado de sabedoria prática.”  
(Aristóteles. Ética a Nicômaco. Trad. de Leonel Vallandro e Gerd Bornheim. São Paulo: Abril Cultural, 1973. Livro II, p. 273.) 

Com base no texto e nos conhecimentos sobre a situada ética em Aristóteles, pode-se dizer que a 

virtude ética 

a) reside no meio termo, que consiste numa escolha situada entre o excesso e a falta. 

b) implica na escolha do que é conveniente no excesso e do que é prazeroso na falta. 

c) consiste na eleição de um dos extremos como o mais adequado, isto é, ou o excesso ou a falta. 

d) pauta-se na escolha do que é mais satisfatório em razão de preferências pragmáticas. 

e) baseia-se no que é mais prazeroso em sintonia com o fato de que a natureza é que nos torna 

mais perfeitos.  

 
 
3. “A moralidade, Bentham exortava, não é uma questão de agradar a Deus, muito menos de fidelidade a 

regras abstratas. A moralidade é a tentativa de criar a maior quantidade de felicidade possível neste 

mundo. Ao decidir o que fazer, deveríamos, portanto, perguntar qual curso de conduta promoveria a 

maior quantidade de felicidade para todos aqueles que serão afetados.”  
RACHELS, J. Os elementos da filosofia moral. Barueri-SP: Manole, 2006. 

Os parâmetros da ação indicados no texto estão em conformidade com uma 

a) fundamentação científica de viés positivista. 

b) convenção social de orientação normativa. 

c) transgressão comportamental religiosa. 

d) racionalidade de caráter pragmático. 

e) inclinação de natureza passional 
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4. “Uma pessoa vê-se forçada pela necessidade a pedir dinheiro emprestado. Sabe muito bem que não 

poderá pagar, mas vê também que não lhe emprestarão nada se não prometer firmemente pagar em 

prazo determinado. Sente a tentação de fazer a promessa; mas tem ainda consciência bastante para 

perguntar a si mesma: não é proibido e contrário ao dever livrar-se de apuros desta maneira? 

Admitindo que se decida a fazê-lo, a sua máxima de ação seria: quando julgo estar em apuros de 

dinheiro, vou pedi-lo emprestado e prometo pagá-lo, embora saiba que tal nunca sucederá.”  
KANT, l. Fundamentação da metafísica dos costumes. São Paulo. Abril Cultural, 1980 

De acordo com a moral kantiana, a “falsa promessa de pagamento” representada no texto 

a) assegura que a ação seja aceita por todos a partir livre discussão participativa. 

b) garante que os efeitos das ações não destruam a possibilidade da vida futura na terra. 

c) opõe-se ao princípio de que toda ação do homem possa valer como norma universal. 

d) materializa-se no entendimento de que os fins da ação humana podem justificar os meios. 

e) permite que a ação individual produza a mais ampla felicidade para as pessoas envolvidas. 

 

 

5. “Em minha opinião, o voto livre deve ser defendido por razões filosóficas. (...) Ao tornar o voto 

obrigatório, de algum modo é reduzido o grau de liberdade que existe por trás da decisão espontânea 

do cidadão de ir à seção eleitoral e escolher um candidato. Podemos afirmar que o voto obrigatório, 

constrangido pela lei, não é moral se comparado ao sufrágio livre, resultado da deliberação de um 

sujeito autônomo. E, para Kant, há uma identidade entre ser livre e ser moral.”  
Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/folha/pensata/helioschwartsman/ult510u356288.shtml. (Adaptado) 

 

O autor do texto se manifesta contrário ao voto obrigatório e justifica sua posição tendo por base a 

Ética kantiana. Do ponto de vista de Kant, o indivíduo ao votar constrangido pela lei não age 

moralmente porque 

a) a ação praticada não foi livre, na medida em que uma ação verdadeiramente livre deve visar à 

felicidade do indivíduo e não ao interesse do Estado. 

b) é forçado, sem aprovação de sua vontade, a praticar um ato cujo móbil não é o princípio do dever 

moral.  

c) o seu voto não foi fruto de uma escolha consciente, mas sim motivado por ideologias partidárias. 

d) sua ação foi praticada por imposições do Estado e favorece candidatos desonestos, que podem 

comprar votos. 

e) agiu por imposição da lei jurídica e não da lei moral, que requer que sua escolha esteja 

comprometida com interesses externos ao sujeito. 
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6. “A busca da ética é a busca de um ‘fim’, a saber, o do homem. E o empreendimento humano como um 

todo, envolve a busca de um ‘fim’: ‘Toda arte e todo método, assim como toda ação e escolha, parece 

tender para um certo bem; por isto se tem dito, com acerto, que o bem é aquilo para que todas as 

coisas tendem’. Nesse passo inicial de a Ética a Nicômaco está delineado o pensamento fundamental 

da Ética. Toda atividade possui seu fim, ou em si mesma, ou em outra coisa, e o valor de cada atividade 

deriva da sua proximidade ou distância em relação ao seu próprio fim”.  
(PAIXÃO, Márcio Petrocelli. O Problema da felicidade em Aristóteles: a passagem da ética à dianoética aristotélica no 

problema da felicidade. Rio de Janeiro: Pós-Moderno, 2002. p. 33-34.) 

Com base no texto e nos conhecimentos sobre a ética em Aristóteles, considere as afirmativas a 

seguir. 

I.  O “fim” último da ação humana consiste na felicidade alcançada mediante a aquisição de 

honrarias oriundas da vida política. 

II. A ética é o estudo relativo à excelência ou à virtude própria do homem, isto é, do “fim” da vida 

humana. 

III. Todas as coisas têm uma tendência para realizar algo, e nessa tendência encontramos seu valor, 

sua virtude, que é o “fim” de cada coisa. 

IV. Uma ação virtuosa é aquela que está em acordo com o dever, independentemente dos seus “fins”. 
 

Estão corretas apenas as afirmativas: 

a) I e IV. 

b) II e III. 

c) III e IV. 

d) I, II e III. 

e) I, II e IV. 
 

 
7. “Aristóteles foi o primeiro filósofo a elaborar tratados sistemáticos de Ética. O mais influente desses 

tratados, a Ética a Nicômaco, continua a ser reconhecido como uma das obras-primas da filosofia 

moral. Ali nosso autor apresenta a questão que, de seu ponto de vista, constitui a chave de toda 

investigação ética: Qual é o fim último de todas as atividades humanas?” 
(CORTINA, Adela; MARTÍNEZ, Emilio. Ética. Trad. Silvana Cobucci Leite. São Paulo: Loyola, 2005. p. 57.) 

Com base no texto e nos conhecimentos sobre a ética aristotélica, é correto afirmar: 

a) É uma ética que desconsidera os valores culturais e a participação discursiva dos envolvidos na 

escolha da concepção de bem a ser perseguida. 

b) É uma ética do dever que, ao impor normas de ação universais, transcende a concepção de vida 

boa de uma comunidade e exige o cumprimento categórico das mesmas. 

c) É uma ética compreendida teleologicamente, pois o bem supremo, vinculado à busca e à 

realização plena da felicidade, orienta as ações humanas. 

d) É uma ética que orienta as ações por meio da bem-aventurança proveniente da vontade de Deus, 

porém sinalizando para a irrealização plena do bem supremo nesta vida. 

e) É uma ética que compreende o indivíduo virtuoso como aquele que já nasce com certas 

qualidades físicas e morais, em função de seus laços sanguíneos. 
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8. “Tradição de pensamento ético fundada pelos ingleses Jeremy Bhentam e John Stuart Mill, o 

utilitarismo almeja muito simplesmente o bem comum, procurando eficiência: servirá aos propósitos 

morais a decisão que diminuir o sofrimento ou aumentar a felicidade geral da sociedade. No caso da 

situação dos povos nativos brasileiros, já se destinou às reservas indígenas uma extensão de terra 

equivalente a 13% do território nacional, quase o dobro do espaço destinado à agricultura, de 7%. Mas 

a mortalidade infantil entre a população indígena é o dobro da média nacional e, em algumas etnias, 

90% dos integrantes dependem de cestas básicas para sobreviver. Este é um ponto em que o cômputo 

utilitarista de prejuízos e benefícios viria a calhar: a felicidade dos índios não é proporcional à extensão 

de terra que lhes é dado ocupar.” 
 (Veja, 25.10.2013. Adaptado.) 

A aplicação sugerida da ética utilitarista para a população indígena brasileira é baseada em 

a) uma ética de fundamentos universalistas que deprecia fatores conjunturais e históricos. 

b) critérios pragmáticos fundamentados em uma relação entre custos e benefícios. 

c) princípios de natureza teológica que reconhecem o direito inalienável do respeito à vida humana. 

d) uma análise dialética das condições econômicas geradoras de desigualdades sociais. 

e) critérios antropológicos que enfatizam o respeito absoluto às diferenças de natureza étnica. 

 
 

9. “O utilitarismo é um tipo de teoria teleológica (de telos que, em grego, significa “fim”) ou 

consequencialista porque sustenta que a qualidade de um ato/regra de ação é função das 

consequências produzidas pelo ato/regra em questão. O utilitarismo de atos estatui que uma ação é 

correta se sua realização dá origem a estados de coisas pelo menos tão bons quanto aqueles que 

teriam resultados de cursos alternativos de ação. O utilitarismo de regras ensina que são corretas as 

ações que se conformam a regras de cuja observância geral resulta um estado de coisas pelo menos 

tão bom quanto o resultante de regras alternativas. (...) Para o consequencialismo, o bem é 

logicamente anterior ao correto, no sentido de que nenhum critério de correção pode ser estabelecido 

antes que uma concepção de bem tenha sido delineada. (...) Para o utilitarismo, o bem é a utilidade ...”  
M. C. M. de Carvalho. 

Com base no texto, seguem as seguintes afirmativas: 

I. Na concepção moral utilitarista, é necessário, nos juízos morais, levar em consideração as 

consequências resultantes das ações praticadas. 

II. Para o utilitarismo de regras, são consideradas boas as ações conforme a regras cuja 

observância resulta num estado de coisas tão bom, ou melhor, do que o estado de coisas 

resultante de regras alternativas. 

III. Na concepção ética utilitarista, o princípio fundamental é o princípio da utilidade. 

IV. Na concepção ética utilitarista, nenhum critério de correção no agir moral pode ser estabelecido 

com base numa determinada concepção de bem. 

V. Há, em termos morais, apenas, uma única concepção utilitarista, por esta ser uma concepção 

moral deontológica. 

Assinale a alternativa correta. 

a) Apenas I e IV estão corretas. 

b) Apenas II e IV estão corretas. 

c) Apenas IV e V estão incorretas. 

d) Apenas III e IV estão corretas. 

e) Todas as afirmativas estão incorretas 
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10. “As leis morais juntamente com seus princípios não só se distinguem essencialmente, em todo o 

conhecimento prático, de tudo o mais onde haja um elemento empírico qualquer, mas toda a Filosofia 

moral repousa inteiramente sobre a sua parte pura e, aplicada ao homem, não toma emprestado o 

mínimo que seja ao conhecimento do mesmo (Antropologia). 
” KANT, I. Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Trad. de Guido A. de Almeida. São Paulo: Discurso Editorial, 2009. 

p.73. 

 

Com base no texto e na questão da liberdade e autonomia em Immanuel Kant, assinale a alternativa 

correta. 

a) A fonte das ações morais pode ser encontrada através da análise psicológica da consciência 

moral, na qual se pesquisa Mx ais o que o homem é, do que o que ele deveria ser. 

b) O elemento determinante do caráter moral de uma ação está na inclinação da qual se origina, 

sendo as inclinações serenas moralmente mais perfeitas do que as passionais.    

c) O sentimento é o elemento determinante para a ação moral, e a razão, por sua vez, somente pode 

dar uma direção à presente inclinação, na medida em que fornece o meio para alcançar o que é 

desejado. 

d) O ponto de partida dos juízos morais encontra-se nos “propulsores” humanos naturais, os quais 

se direcionam ao bem próprio e ao bem do outro.    

e) O princípio supremo da moralidade deve assentar-se na razão prática pura, e as leis morais 

devem ser independentes de qualquer condição subjetiva da natureza humana. 
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Gabarito 

 

1. D 
Moral, por oposição a ética, é o nome que se dá ao conjunto de normas de convivência social criadas 

pelas diversas sociedades humanas ao longo de seu processo de desenvolvimento histórico 

 
2. A 

Para Aristóteles, a vida ética que conduz à felicidade caracteriza-se pela prática das virtudes, hábitos 

bons e equilibrados, sempre na justa medida entre um vício por falta e um vício por excesso. É o caso, 

por exemplo, da coragem, que está entre a covardia e a temeridade. 

 
3. D 

Para a ética utilitarista de Bentham, o critério de conduta é um cálculo de perdas e ganhos: certos é o 

que produz maiores benefícios e menores prejuízos. Trata-se, pois, de uma ética profundamente racional 

e pragmática, voltada não para grandes ideais, como a felicidade e o dever, mas para a avaliação das 

consequências mais imediatas das ações. 

 
4. C 

Na ética deontológica de Kant, o que deve reger as ações humanas é o imperativo categórico, norma 

absoluta e universal que nos ordena só praticarmos aquilo que nós aceitaríamos que todos os outros 

seres humanos também praticassem. Ora, aquele que realiza uma falsa promessa, aceita fazê-lo, mas 

não aceitaria que fizessem uma falsa promessa para ele próprio. 

 
5. B 

Tal como Kant, o autor do texto acredita que não é suficiente, para que uma pessoa seja considerada 

verdadeiramente justa, que ela pratique ações corretas. Mais do que isso, é necessário também que a 

intenção do agente seja boa, isto é, que ele esteja sendo movido pelo puro amor ao dever. 

 
6. B 

Ao contrário do que diz a assertiva I, a felicidade, para Aristóteles, é acima de tudo um estado interior de 

realização pessoal e não algo que dependa da opinião dos outros. Por outro lado, para Aristóteles, 

diferente do que ensina a assertiva IV, o certo deve ser praticado por nos conduzir à felicidade e não por 

si mesmo. 

 
7. C 

A principal característica da ética aristotélica é o seu caráter teleológico ou finalista. Para ela, ao 

contrário do que dizem os deontologistas, não existem deveres válidos por si, independentemente dos 

nossos desejos. Para ela também, por outro lado, diferente do que pensam os utilitaristas, não apenas 

existem os desejos pragmáticos por maiores benefícios e menores dores, mas há sim um desejo 

fundamental, transcendental e profundo que decorre de nossa própria essência: o desejo por uma 

felicidade completa. 

 
8. B 

Para a ética utilitarista de Bentham, o critério de conduta é um cálculo de perdas e ganhos: certos é o 

que produz maiores benefícios e menores prejuízos. Trata-se, pois, de uma ética profundamente racional 
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e pragmática, voltada não para grandes ideais, como a felicidade e o dever, mas para a avaliação das 

consequências mais imediatas das ações. 

 

9. C 
Para o utilitarismo, não se pode definir o que é o certo por meio de uma concepção prévia do bem 

humano, como em Aristóteles, mas apenas em virtude das consequências esperadas das ações 

concretas. Por outro lado, isto faz do utilitarismo uma ética anti-deontológica, uma vez que o 

deontologismo considera que certas ações têm valor por si mesmas, independentemente das 

consequências. 

 

10. E 
Segundo Kant, para serem absolutamente válidos, os deveres morais não devem estar baseados em 

realidades frágeis em elementos frágeis e contingentes, como os impulsos e desejos humanos, mas 

deve ser fundamentado sim no próprio conceito de dever, absoluto e universal, apreendido pela razão. 
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Exercícios de dinâmica 

 

Exercícios 

 

1. (G1 cftmg 2019) Na teoria de Newton, o conceito de força desempenha um importante papel para o 

estudo dos movimentos dos objetos. Esse conceito pode ser associado à capacidade de colocar um 

objeto em movimento bem como trazê-lo ao repouso. Com base nessa teoria, o airbag – dispositivo 

de segurança dos automóveis que aciona uma reação química produtora de um gás capaz de encher 

rapidamente um balão de ar – diminui o risco de morte durante as colisões, devido a sua capacidade 

de: 

a) reduzir o valor da inércia do ocupante do veículo. 

b) direcionar o impacto para a estrutura metálico do veículo. 

c) aplicar uma força no mesmo sentido de movimento do carro. 

d) aumentar o tempo necessário para o ocupante do carro entrar em repouso. 

e) diminuir o tempo necessário para o ocupante do carro entrar em repouso. 

 

 

2. (G1 cftmg 2019) Três pessoas A, B e C, elevam, cada uma delas, uma caixa de massa igual a 22 kg a 

uma altura de 2,0 m. A pessoa A eleva a caixa com uma velocidade constante de 4,0 m/s. B eleva a 

caixa com uma velocidade constante de 2,0 m/s e C eleva a caixa com uma aceleração constante de 

2,0 m/s². Considerando, desprezíveis as resistências do ar em cada caixa e denominando de FA, FB e 

FC, as forças verticais exercidas, respectivamente, pelas pessoas A, B e C, tem-se que: 

a) FA = FB = FC 

b) FA = FB < FC 

c) FA < FB = FC 

d) FA > FB = FC 

e) FA > FB > FC 
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3. (G1 – cps 2018) Vinícius observa duas crianças, Caio e João, empurrando uma caixa de brinquedos. 

Relembrando a aula de Ciências que teve pela manhã, ele observa o deslocamento da caixa e faz um 

desenho representando as forças envolvidas nesse processo, conforme a figura. 

 

 

 

Considerando que a caixa esteja submetida a duas forças horizontais, nos sentidos representados na 

figura, de intensidades F1 = 100 N  e F2 = 75 N,  ficou pensando em como poderia evitar o deslocamento 

da caixa, fazendo com que ela ficasse em equilíbrio (parada).  

Concluiu, então, que para isso ocorrer, uma outra criança deveria exercer uma força de intensidade 

igual a: 

a) 100 N, junto com João.  

b) 100 N, junto com Caio.  

c) 75 N, junto com João.  

d) 25 N, junto com Caio.  

e) 25 N, junto com João. 
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4. (G1 cftrj 2019)  

 

 

Os dois primeiros versos de um trecho da música de Gabriel, o Pensador, fazem uma correlação entre 

gravidade e peso. Este astronauta quer ir “pro mundo da lua”, em que a gravidade é seis vezes menor 

do que a gravidade na Terra. Se ele tem 90 kg, em nosso planeta, onde a gravidade pode ser 

considerada como de 10 m/s², na lua seu peso será: 

a) 900 N 

b) 150 N 

c) 90 kg 

d) 15 kg 

e) 15 N 

 

 

5. (G1 ifce 2016) Em um dos filmes do Homem Aranha ele consegue parar uma composição de metrô em 

aproximadamente 60 s. Considerando que a massa total dos vagões seja de 30.000 kg e que sua 

velocidade inicial fosse de 72 km/h, o módulo da força resultante que o herói em questão deveria 

exercer em seus braços seria de: 

a) 10.000 N 

b) 15.000 N 

c) 20.000 N 

d) 25.000 N 

e) 30.000 N 
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6. (G1 cftmg 2019) Um trator com 2.000 kg de massa puxa um arado igual a 80,0 kg, exercendo sobre ele 

uma força de 200 N. O conjunto trator e arado desloca-se horizontalmente para a direita com uma 

aceleração de 0,500 m/s². A força de resistência que o solo exerce no arado tem módulo, em Newton, 

igual a: 

a) 40,00. 

b) 160,00. 

c) 240,00. 

d) 1280. 

e) 2560. 

 

 

7. (Enem 2013) Em um dia sem vento, ao saltar de um avião, um paraquedista cai verticalmente até 

atingir a velocidade limite. No instante em que o paraquedas é aberto (instante TA), ocorre a diminuição 

de sua velocidade de queda. Algum tempo após a abertura do paraquedas, ele passa a ter velocidade 

de queda constante, que possibilita sua aterrissagem em segurança. Que gráfico representa a força 

resultante sobre o paraquedas, durante o seu movimento de queda? 
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8. (G1 ifce 2016) Há dois momentos no salto de paraquedas em que a velocidade do paraquedista torna-

se constante: quando atinge velocidade máxima que é de aproximadamente 200 km/h, e no momento 

do pouso. Com base nas leis da Física, a força de arrasto do ar 

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

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

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

d) é zero nesses dois momentos. 

e) dependa da posição do corpo do paraquedista nesses dois momentos. 

 

 

9. (Enem PPL 2012) Durante uma faxina, a mãe pediu que o filho a ajudasse, deslocando um móvel para 

mudá-lo de lugar. Para escapar da tarefa, o filho disse ter aprendido na escola que não poderia puxar 

o móvel, pois a Terceira Lei de Newton define que se puxar o móvel, o móvel puxará igualmente de 

volta, e assim não conseguirá exercer uma força que possa colocá-lo em movimento.  Qual argumento 

a mãe utilizará para apontar o erro de interpretação do garoto? 

a) A força de ação é aquela exercida pelo garoto. 

b) A força resultante sobre o móvel é sempre nula. 

c) As forças que o chão exerce sobre o garoto se anulam. 

d) A força de ação é um pouco maior que a força de reação. 

e) O par de forças de ação e reação não atua em um mesmo corpo. 
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10. (Enem 2017) Em uma colisão frontal entre dois automóveis, a força que o cinto de segurança exerce 

sobre o tórax e abdômem do motorista pode causar lesões graves nos órgãos internos. Pensando na 

segurança do seu produto, um fabricante de automóveis realizou testes em cinco modelos diferentes 

de cinto. Os testes simularam uma colisão de 0,30 se gun - do de duração, e os bonecos que 

representavam os ocupantes foram equipados com acelerômetros. Esse equipamento registra o 

módulo da desaceleração do boneco em função do tempo. Os parâmetros como massa dos bonecos, 

dimensões dos cintos e velocidade imedia - tamente antes e após o impacto foram os mesmos para 

todos os testes. O resultado final obtido está no gráfico de aceleração por tempo. 

 

 

 

Qual modelo de cinto oferece menor risco de lesão interna ao motorista? 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

e) 5 
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Gabarito 
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Forças em trajetórias curvilíneas 
 

Resumo 

 

Já estudamos até aqui como podemos medir o movimento de corpos em linha reta ou em movimentos 

circulares. Agora estamos na parte da Física que estuda como podemos modificar o movimento dos corpos, 

a Dinâmica. 

Durante o movimento circular ou qualquer outro tipo de movimento curvilíneo, temos a mudança da 

direção do vetor velocidade. No estudo da Cinemática, você viu que o agente causador da variação da 

velocidade é a aceleração. Logo, o agente causador dessa modificação da direção da velocidade também 

deveria ser uma aceleração. 

 

Aceleração Centrípeta 

Para fazer com que a direção do vetor velocidade mude, existe uma aceleração que atua sempre em 

direção ao centro da trajetória, chamada de aceleração centrípeta. 

acp=v2R     ou    acp=ω2R 

 

Força Resultante Centrípeta 

Pela a segunda Lei de Newton, podemos definir a Força Resultante Centrípeta: 

F=macp=mv2R 

 

Em todo movimento curvilíneo tem-se a presença dessa força, que tem direção perpendicular à 

velocidade linear do corpo e cujo sentido sempre é para o centro da circunferência que define a curva. 
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Aceleração Tangencial 

Além da aceleração centrípeta, em alguns casos aparecerá a aceleração tangencial, que é sempre 

tangente à trajetória e serve para modificar o módulo da velocidade vetorial.  A aceleração resultante será 

dada a partir da soma vetorial das acelerações centrípeta e tangencial. 
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Exercícios 

 

1. Considere a figura a seguir, na qual é mostrado um piloto acrobata fazendo sua moto girar por dentro 

de um “globo da morte”. 

 

 
 
Ao realizar o movimento de loop dentro do globo da morte (ou seja, percorrendo a trajetória ABCD  

mostrada acima), o piloto precisa manter uma velocidade mínima de sua moto para que a mesma não 

caia ao passar pelo ponto mais alto do globo (ponto “A”).  

Nestas condições, a velocidade mínima “v”  da moto, de forma que a mesma não caia ao passar pelo 

ponto “A”,  dado que o globo da morte tem raio R  de 3,60 m,  é  

(Considere a aceleração da gravidade com o valor 2g 10 m s ).=   

a) 6 km h.     

b) 12 km h.     

c) 21,6 km h.     

d) 15 km h.     

e) 18 km h.     
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2. Um corpo desliza sem atrito ao longo de uma trajetória circular no plano vertical (looping), passando 

pelos pontos, 1, 2, 3  e 4,  conforme figura a seguir. Considerando que o corpo não perde contato com 

a superfície, em momento algum, é correto afirmar que os diagramas que melhor representam as 
direções e sentidos das forças que agem sobre o corpo nos pontos 1, 2, 3  e 4  são apresentados na 

alternativa: 
 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 

  

 
 
3.     

 
 

A figura representa o instante em que um carro de massa M  passa por uma lombada existente em 

uma estrada. Considerando o raio da lombada igual a R,  o módulo da velocidade do carro igual a V,  

e a aceleração da gravidade local g,  a força exercida pela pista sobre o carro, nesse ponto, pode ser 

calculada por  

a) 
2MV

Mg
R

+     

b) 
2MV

Mg
R

−     

c) 
2MR

Mg
V

−     

d) 
2MR

mg
V

+     
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4. Considere, na figura abaixo, a representação de um automóvel, com velocidade de módulo constante, 

fazendo uma curva circular em uma pista horizontal. 

 

 
 

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na ordem em que 

aparecem. 

A força resultante sobre o automóvel é __________ e, portanto, o trabalho por ela realizado é __________.  

a) nula – nulo    

b) perpendicular ao vetor velocidade – nulo    

c) paralela ao vetor velocidade – nulo    

d) perpendicular ao vetor velocidade – positivo    

e) paralela ao vetor velocidade – positivo    
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5. Rotor é um brinquedo que pode ser visto em parques de diversões.Consiste em um grande cilindro de 

raio R que pode girar em torno de seu eixo vertical central. Após a entrada das pessoas no rotor, elas se 

encostam nas suas paredes e este começa a girar. O rotor aumenta sua velocidade de rotação até que 

as pessoas atinjam uma velocidade v, quando, então, o piso é retirado. As pessoas ficam suspensas, 

como se estivessem “ligadas” à parede interna do cilindro enquanto o mesmo está girando, sem nenhum 

apoio debaixo dos pés e vendo um buraco abaixo delas. 

 

 
 

Em relação à situação descrita, é CORRETO afirmar que:  

(01) a força normal, ou seja, a força que a parede faz sobre uma pessoa encostada na parede do rotor 

em movimento, é uma força centrípeta.    

(02) se duas pessoas dentro do rotor tiverem massas diferentes, aquela que tiver maior massa será a 

que terá maior chance de deslizar e cair no buraco abaixo de seus pés.    

(04) o coeficiente de atrito estático entre a superfície do rotor e as roupas de cada pessoa dentro dele 

deve ser maior ou igual a 
2

gR
.

ν
    

(08) o coeficiente de atrito estático entre a superfície do rotor e as roupas de cada pessoa dentro dele 

é proporcional ao raio do rotor.    

(16) o coeficiente de atrito estático entre a superfície do rotor e as roupas de cada pessoa dentro dele 

é proporcional à velocidade v do rotor.    

a) 01 e 04 

b) 02 e 04 

c) 01, 04, 08 

d) 02 e 16 

e) Todas as alternativas estão certas 
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6.  Uma criança gira no plano horizontal, uma pedra com massa igual a 40 g  presa em uma corda, 

produzindo um Movimento Circular Uniforme. A pedra descreve uma trajetória circular, de raio igual a 

72 cm,  sob a ação de uma força resultante centrípeta de módulo igual a 2 N.  Se a corda se romper, 

qual será a velocidade, em m s,  com que a pedra se afastará da criança? Obs.: desprezar a resistência 

do ar e admitir que a pedra se afastará da criança com uma velocidade constante.  

a) 6     

b) 12     

c) 18     

d) 36     
   
 

7.  Em uma viagem a Júpiter, deseja-se construir uma nave espacial com uma seção rotacional para 

simular, por efeitos centrífugos, a gravidade. A seção terá um raio de 90  metros. Quantas rotações 

por minuto (RPM) deverá ter essa seção para simular a gravidade terrestre? (considere 2g 10 m s ).=   

a) 10 π
    

b) 2 π
    

c) 20 π
    

d) 15 π
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8.  

 
 
Uma esfera de massa 2,00 kg  que está presa na extremidade de uma corda de 1,00 m  de 

comprimento, de massa desprezível, descreve um movimento circular uniforme sobre uma mesa 

horizontal, sem atrito. A força de tração na corda é de 18,0 N,  constante. A velocidade de escape ao 

romper a corda é: 

a) 0,30 m s.     

b) 1,00 m s.     

c) 3,00 m s.     

d) 6,00 m s.     

e) 9,00 m s.     
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9.  Em uma exibição de acrobacias aéreas, um avião pilotado por uma pessoa de 80 kg  faz manobras e 

deixa no ar um rastro de fumaça indicando sua trajetória. Na figura, está representado um looping 

circular de raio 50 m  contido em um plano vertical, descrito por esse avião. 

 

 
 

Adotando 2g 10 m s=  e considerando que ao passar pelo ponto A,  ponto mais alto da trajetória 

circular, a velocidade do avião é de 180 km h,  a intensidade da força exercida pelo assento sobre o 

piloto, nesse ponto, é igual a: 

a) 3.000 N.     

b) 2.800 N.     

c) 3.200 N.     

d) 2.600 N.     

e) 2.400 N.     

   
 

10. Convidado para substituir Felipe Massa, acidentado nos treinos para o grande prêmio da Hungria, o 

piloto alemão Michael Schumacker desistiu após a realização de alguns treinos, alegando que seu 

pescoço doía, como consequência de um acidente sofrido alguns meses antes, e que a dor estava 

sendo intensificada pelos treinos. A razão disso é que, ao realizar uma curva, o piloto deve exercer 

uma força sobre a sua cabeça, procurando mantê-la alinhada com a vertical. Considerando que a 

massa da cabeça de um piloto mais o capacete seja de 6,0 kg e que o carro esteja fazendo uma curva 

de raio igual a 72 m a uma velocidade de 216 km/h, assinale a alternativa correta para a massa que, 

sujeita à aceleração da gravidade, dá uma força de mesmo módulo.  

a) 20 kg.    

b) 30 kg.    

c) 40 kg.    

d) 50 kg.    

e) 60 kg.    
 

 
 

 



 
 

 

 

10 

Física 
 

Gabarito 

 

1. C 

A velocidade mínima ocorre quando a força normal atuante na moto for nula, sendo a resultante 

centrípeta o próprio peso. Assim: 

2

cent
m v

R P  m g   v Rg 3,6 10 6 m/s  v 21,6 km/h.
R

=  =  = =  =  =    

 

2. A 

Se não há atrito, as únicas forças que agem sobre o corpo são seu próprio peso (P),  vertical para baixo, 

e a normal (N),  perpendicular à trajetória em cada ponto. A figura abaixo ilustra essas forças em cada 

um dos pontos citados. 

 

   

 

3. B 

Questão envolvendo a dinâmica no movimento circular uniforme, em que a força resultante no ponto 

mais alto da lombada é representado na figura abaixo: 

 

 

 

A resultante das forças é a força centrípeta: 

2 2

r c

2

M v M v
F F P N Mg N

R R

M v
N Mg

R

=  − =  − =

 = −
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4. B 

No movimento circular uniforme, a velocidade tem o módulo constante, mas direção e sentido estão 

mudando devido à existência de força resultante centrípeta perpendicular ao vetor velocidade e ao vetor 

deslocamento. Sendo assim, o trabalho da força resultante será nulo, pois quando a força é 

perpendicular ao deslocamento esta força não realiza trabalho.   

 

5. A 

A figura a seguir mostra as forças que agem na pessoa. 

 
 

(01) Correta . A força normal (N ) é sempre perpendicular a superfície de apoio, conforme ilustra a figura 

acima. Nesse caso ela é dirigida para o centro, portanto é uma força centrípeta. 

 
(02) Falsa. Como a pessoa efetua movimento circular uniforme, na direção horizontal a normal age 

como resultante centrípeta ( CentR ) e, na direção vertical, a força de atrito ( atF ) deve equilibrar o peso. O 

piso somente deve ser retirado quando a força de atrito estática máxima for maior ou igual ao peso, 
caso contrário a pessoa escorrega pelas paredes. Assim: 

 

N = 
2mv

R
Fat  P     N  m g. Inserindo nessa expressão a expressão anterior, vem: 

2m v
m g

R


     

2

R g

v
        v  

R g


.  

 
Nessa expressão, vemos que a massa da pessoa não interfere e que a velocidade mínima com que o 

piso pode ser  retirado depende apenas do raio do rotor da intensidade do campo gravitacional local e 
do coeficiente de atrito entre as roupas da pessoa e a parede do rotor. 

 
(04) Verdadeira, conforme demonstração no item anterior. 

 
(08) Falsa. O coeficiente de atrito depende apenas das características das superfícies em contato. 

 
(16) Falsa, conforme justificativa do item anterior.  
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6. A 

Utilizando a relação da força centrípeta, temos: 

2

cp

3 2
2

2

mv
F

R

40 10 v 2 72
2 v 36

472 10

v 6 m s

−

−

=

  
=  = =



 =

   

 

7. A 

A força peso atuará como resultante centrípeta, logo: 

( )

cp

22
2 2

2

2

F P

2 fRmv
mg g 4 f R g

R R

g 1 g
f f

2 R4 R

π
π

ππ

=

=  =  = 

 =  =

 

 

Substituindo os valores, obtemos: 

1 10 1 1 1
f f Hz

2 90 2 3 6

1 10
f 60 rpm rpm

6

π π π

π π

= =   =

 =  =

   

 

8. C 

A força resultante sobre o sistema representa a força centrípeta que é a tração na corda. 

2

c
mv

F T T
R

=  =   

 

Assim, isolando a velocidade, temos: 

TR 18 N 1m
v v v 3 m s

m 2 kg


=  =  =    
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9. C 

No ponto A, temos: 

 

 

 

Ou seja, N P+  atua como resultante centrípeta. Sendo assim: 

2

2

mv
N P

R

80 50
N 800

50

N 800 4000

N 3200 N

+ =


+ =

+ =

 =

   

 

10. B 

Dados: v = 216 km/h = 60 m/s; m = 6 kg; r = 72 m. 

A força que o piloto deve exercer sobre o conjunto cabeça-capacete é a resultante centrípeta. 

 

RC = 
2mv

r
= =

26(60) 3.600

72 12
    RC = 300 N.   

 

Para que um corpo tenha esse mesmo peso, quando sujeito à gravidade terrestre, sua massa deve ser: 

m = =
P 300

g 10
   

m = 30 kg.   
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 Geopolítica mundial 

 

Resumo 

 

Podemos definir “Geopolítica” como conjunto de ações práticas realizadas no âmbito do poder, 

realizado pelos Estados Nacionais no sentido de gerenciar e controlar suas fronteiras e seu território, muitas 

vezes envolvendo projetos de expansões territoriais ou comerciais. No entanto, essas relações acabam 

transcendendo a própria noção de Estado, e chegando às organizações supranacionais, por exemplo, a 

OTAM (Organização do Tratado do Atlântico Norte). 

Erroneamente o conceito de “geopolítica” é confundido com o conceito de “geografia política”, porém 

são ramos diferentes do âmbito do conhecimento. A “geografia política” se preocupa com as relações 

espaciais relacionadas ao poder do Estado.  Quanto à “geopolítica” refere-se às relações internacionais. Mas, 

é importante ressaltar, que os conceitos se interseccionam.  

Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, o mundo vem passando por importantes mudanças 

geopolíticas e econômicas, aos quais incluem na prática alterações nas fronteiras e nas relações entre os 

países. Por exemplo, a Guerra Fria e o que significa mundo bipolar (Velha Ordem Mundial) e multipolar (Nova 

Ordem Mundial). Constatamos que, nos dias de hoje, devido à globalização e à queda da ordem bipolar, os 

laços e as relações entre os países se multiplicaram, tornando-se mais complexos.  

Dentre inúmeras situações, podemos destacar algumas questões referente à Geopolítica Mundial: 

• Formação de grupos e blocos econômicos (G20, União Europeia, Mercosul); 

• Questões demográficas relacionadas ao fluxo de pessoas no espaço (imigrantes e refugiados); 

• Questões culturais, relacionadas ao uso/desaparecimento de línguas e ao aculturamento; 

• Recrudescimento de ameaças terroristas; 

• Risco do perigo nuclear (Irã, Coreia do Norte, entre outros); 

• Acesso à água potável e saneamento básico (Turquia, Síria, Israel, Ásia, África, Brasil, entre 

outros); 

• Zonas de pesca; 

• Recursos agrícolas e usinas de biocombustíveis, principalmente no Brasil; 

• Acesso aos recursos da Antártida, África e Oriente Médio; 

• Uso e locais propícios às energias alternativas; 

• Riscos fronteiriços; 

• Conflitos regionais causados por problemas internos, como regionalismo, autonomía, 

nacionalismo e separatismo (separatismo no Cáucaso e nos Bálcãs, conflitos étnicos na África 

Subsaariana). 
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As principais causas dos conflitos da atualidade   

Recursos naturais 

Uma das principais causas de conflitos entre países é a disputa por algum tipo de recurso natural. 

Alguns exemplos mais recentes são os conflitos pelo domínio de reservas de água, recurso cada vez mais 

escasso devido à poluição e contaminação de mananciais, e por reservas petrolíferas, pois o petróleo possuí 

grande importância econômica, famoso ouro negro. Podemos citar como exemplo os conflitos na região do 

Oriente Médio, onde temos como plano de fundo a disputa por água e petróleo.  

 

  Território 

A disputa por território também se configura como razão da ocorrência de conflitos geopolíticos. Isso 

ocorre devido ao fato de que o domínio de um território pode significar, consequentemente, o domínio de 

grandes contingentes populacionais, recursos, entre outros. Destacam-se os inúmeros conflitos que 

apresentam como causa a questão territorial, o que ocorre, por exemplo, em Serra Leoa, Somália e Etiópia. 

Esses países tiveram suas fronteiras definidas de acordo com interesses externos, sem considerar a 

heterogeneidade étnica e cultural das populações locais. 

 

Movimentos separatistas 

Em busca de liberdade política, econômica e/ou social emergem, também, movimentos separatistas, 

que visam à constituição de um novo Estado-Nação formados por uma minoria dissidente. Destaca-se o 

exemplo do povo Curdo, na região do oriente médio, o qual busca a criação do Curdistão. 
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Exercícios 

 

1. “Rússia e China se opuseram a intervenções militares na Síria ao longo dos 17 meses de um conflito 

sangrento entre rebeldes e as tropas leais ao presidente sírio, Bashar al-Assad. Os dois países vetaram 

três resoluções defendidas por Estados árabes e potências ocidentais no Conselho de Segurança da 

ONU, que aumentariam a pressão sobre Damasco para encerrar a violência.” 
Disponível em: http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/reuters/2012/08/21. Acesso em 05 set. 2012. 

 

Sobre os conflitos recentes do Oriente Médio, é correto afirmar: 

a) Tais conflitos resultam do acomodamento de tensões geopolíticas que deram origem ao mundo 

bipolar, representado pelo socialismo e pelo capitalismo, liberados pela União Soviética e pelos 

Estados Unidos, respectivamente. 

b) As manifestações que têm, sucessivamente, ocorrido no mundo árabe podem ser explicadas 

notadamente como conflitos de ordem econômica, haja vista a dimensão que o petróleo possui 

para a economia daqueles países. 

c) O movimento conhecido como primavera árabe tem derrubado muitos governos no Oriente 

Médio, mas não tem implicado mudanças na organização política desses países. 

d) Após o término da Guerra Fria, conflitos internos, isto é, que ocorrem dentro de cada Estado-

Nação, passaram a ter efeitos regionais, motivo pelo qual Rússia e China vetaram as resoluções 

da ONU, que envolviam potências ocidentais. 

e) Os interesses e as estratégias geopolíticas globais de potências ocidentais e orientais dependem 

do equilíbrio regional que se estabelece no Oriente Médio. 

 

 

2. “No mundo árabe, países governados há décadas por regimes políticos centralizadores contabilizam 

metade da população com menos de 30 anos; desses, 56% têm acesso à internet. Sentindo-se sem 

perspectivas de futuro e diante da estagnação da economia, esses jovens incubam vírus sedentos por 

modernidade e democracia. Em meados de dezembro, um tunisiano de 26 anos, vendedor de frutas, 

põe fogo no próprio corpo em protesto por trabalho, justiça e liberdade. Uma série de manifestações 

eclode na Tunísia e, como uma epidemia, o vírus libertário começa a se espalhar pelos países vizinhos, 

derrubando em seguida o presidente do Egito, Hosni Mubarak. Sites e redes sociais – como o 

Facebook e o Twitter ajudaram a mobilizar manifestantes do norte da África a ilhas do Golfo Pérsico.” 
SEQUEIRA, C. D.; VILLAMÉA, L. A epidemia da Liberdade. Istoé Internacional. 2 mar. 2011 (adaptado). 

Considerando os movimentos políticos mencionados no texto, o acesso à internet permitiu aos jovens 
árabes: 

a) Reforçar a atuação dos regimes políticos existente 

b) Tomar conhecimento dos fatos sem se envolver. 

c) Manter o distanciamento necessário à sua segurança. 

d) Disseminar vírus capazes de destruir programas dos computadores. 

e) Difundir ideias revolucionárias que mobilizaram a população. 
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3. A formação dos Estados foi certamente distinta na Europa, na América Latina, na África e na Ásia. Os 

Estados atuais, em especial na América Latina — onde as instituições das populações locais 

existentes à época da conquista ou foram eliminadas, como no caso do México e do Peru, ou eram 

frágeis, como no caso do Brasil —, são o resultado, em geral, da evolução do transplante de instituições 

europeias feito pelas metrópoles para suas colônias. Na África, as colônias tiveram fronteiras 

arbitrariamente traçadas, separando etnias, idiomas e tradições, que, mais tarde, sobreviveram ao 

processo de descolonização, dando razão para conflitos que, muitas vezes, tem sua verdadeira origem 

em disputas pela exploração de recursos naturais. Na Ásia, a colonização europeia se fez de forma 

mais indireta e encontrou sistemas políticos e administrativos mais sofisticados, aos quais se 

superpôs. Hoje, aquelas formas anteriores de organização, ou pelo menos seu espírito, sobrevivem 

nas organizações políticas do Estado asiático.” 
GUIMARÃES, S. P. Nação, nacionalismo, Estado. Estudos Avançados. São Paulo: Edusp, v. 22, no 62, jan.- abr. 

2008 (adaptado). 

  

Relacionando as informações ao contexto histórico e geográfico por elas evocado, assinale a opção 

correta acerca do processo de formação socioeconômica dos continentes mencionados no texto. 

a) Devido à falta de recursos naturais a serem explorados no Brasil, conflitos étnicos e culturais 

como os ocorridos na África estiveram ausentes no período da independência e formação do 

Estado brasileiro. 

b) A maior distinção entre os processos histórico-formativos dos continentes citados é a que se 

estabelece entre colonizador e colonizado, ou seja, entre a Europa e os demais. 

c) À época das conquistas, a América Latina, a África e a Ásia tinham sistemas políticos e 

administrativos muito mais sofisticados que aqueles que lhes foram impostos pelo colonizador. 

d) Comparadas ao México e ao Peru, as instituições brasileiras, por terem sido eliminadas à época 

da conquista, sofreram mais influência dos modelos institucionais europeus. 

e) O modelo histórico da formação do Estado asiático equipara-se ao brasileiro, pois em ambos se 

manteve o espírito das formas de organização anteriores à conquista. 

 

 

4. No início de maio de 2014, a instalação da plataforma petrolífera de perfuração HYSY-981 nas águas 

contestadas do Mar da China Meridional suscitou especulações sobre as motivações chinesas. Na 

avaliação de diversos observadores ocidentais, Pequim pretendeu, com esse gesto, demonstrar que 

pode impor seu controle e dissuadir outros países de seguir com suas reivindicações de direito de 

exploração dessas águas, como é o caso do Vietnã e das Filipinas.” 
KLARE, M.T. A guerra pelo petróleo se joga no mar. Le Monde Diplomatique Brasil, abr. 2015. 

 A ação da China em relação à situação descrita no texto 

a) Distribuição das zonas econômicas especiais. 

b) Monopólio das inovações tecnológicas extrativas. 

c) Dinamização da atividade comercial. 

d) Jurisdição da soberania territorial. 

e) Embargo da produção industrial. 
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5. “Se há apenas cinco ou dez anos dissessem a alguém em Cuba que um presidente norte-americano 

visitaria a Ilha, a resposta seria um sorriso irônico; mas se fosse mencionada a possibilidade de ver 

os Rolling Stones tocando em Havana, a reação teria sido uma gargalhada – ou um grito, se a pessoa 

assim informada tivesse seus 60 ou 70 anos de vida. Porque aqueles que fomos jovens em Cuba na 

década de 1960 dificilmente esqueceremos as críticas políticas quando confessávamos ouvir os 

Beatles ou os Stones. Quem poderia ter previsto? Definitivamente, os tempos estão mudando.” 
LEONARDO PADURA. Adaptado de Folha de S. Paulo, 12/03/2016. 

As considerações do escritor sobre a sociedade cubana indicam que, na década de 1960 e no 

momento atual, as diferenças entre as condições de vida são contextualizadas, respectivamente, 

pelos seguintes aspectos das relações internacionais: 

a) Expansão mundial de regimes totalitários – supremacia das concepções neoliberais 

b) Crescimento da influência global soviética – afirmação da hegemonia norte-americana 

c) Bipolaridade entre capitalismo e socialismo – multipolaridade da ordem econômica 

d) Política externa independente na América Latina – integração das nações subdesenvolvidas 

 

 

6. “O primeiro-ministro britânico David Cameron anunciou que o plebiscito que decidirá a permanência 

do Reino Unido na União Europeia ocorrerá no dia 23 de junho de 2016. Cameron liberou seus ministros 

para defenderem tanto a continuação quanto a saída dos britânicos.” 
Adaptado de bbc.com, 20/02/2016. 

  

A consulta popular mencionada configura uma escolha difícil para os cidadãos do Reino Unido em 

virtude da variedade e complexidade dos argumentos favoráveis e contrários em disputa. Um 

argumento decisivo para que uma parcela dos britânicos aprove a saída do Reino Unido do bloco 

europeu remete à retomada da plena autonomia nacional no seguinte campo: 

a) sistema militar 

b) ação diplomática 

c) gestão monetária 

d) controle migratório 
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7. Observe a imagem a seguir, do episódio ocorrido nos E.U.A., no dia 11 de setembro de 2001. 

 

 
Figura 1. blogs.estadao.com.br 

“A queda das torres do World Trade Center foi certamente a mais abrangente experiência de catástrofe 

que se tem na História, inclusive por ter sido acompanhada em cada aparelho de televisão, nos dois 

hemisférios do planeta. Nunca houve algo assim. E sendo imagens tão dramáticas, não surpreende 

que ainda causem forte impressão e tenham se convertido em ícones. Agora, elas representam uma 

guinada histórica?” 
ERIC HOBSBAWM (10/09/2011). www.estadao.com.br 

  

A guinada histórica colocada em questão pelo historiador Eric Hobsbawm associa-se à seguinte 

repercussão internacional da queda das torres do World Trade Center: 

a) Concentração de atentados terroristas na Ásia Meridional 

b) Crescimento do movimento migratório de grupos islâmicos 

c) Intensificação da presença militar norte-americana no Oriente Médio 

d) Ampliação da competição econômica entre a União Europeia e os países árabes. 

 
 

8. Nunca na história da humanidade houve tão grande concentração de poder nuns poucos lugares nem 

tamanha separação e diferença no interior da comunidade humana. Formou-se um mundo quase 

totalmente integrado — um sistema mundo — evidentemente controlado a partir de alguns centros de 

poderes econômicos e políticos.   
(Olivier Dollfus, 1994. Adaptado.) 

Neste sistema mundo contemporâneo pode-se identificar que 

a) As maiores potências nucleares do século XXI são: Estados Unidos, França, Canadá, Japão, 

Alemanha, Índia e Paquistão. 

b) O Ocidente não tem medo da proliferação de armas nucleares principalmente em regimes hostis 

aos Estados Unidos.  

c) O Irã, a Síria e o Mianmar formam um grupo de países que abriram mão de seus projetos voltados 

à proliferação da tecnologia de armas nucleares. 

d) A Coreia do Norte tem grande dependência da China, por ser esta a maior exportadora de 

alimentos e energia aos norte-coreanos.  

e) A paz entre os palestinos e Israel depende apenas de acordos com os EUA. 
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9. “Os efeitos abomináveis das armas nucleares já foram sentidos pelos japoneses há mais de 50 anos 

(1945). Vários países têm, isoladamente, capacidade nuclear para comprometer a vida na Terra. 

Montar o seu sistema de defesa é um direito de todas as nações, mas um ato irresponsável ou um 

descuido pode desestruturar, pelo medo ou uso, a vida civilizada em vastas regiões. A não-

proliferação de armas nucleares é importante. No 1º domingo de junho de 98, Índia e Paquistão 

rejeitaram a condenação da ONU, decorrente da explosão de bombas atômicas pelos dois países, a 

título de teste nuclear e comemoradas com festa, especialmente no Paquistão. O governo paquistanês 

(país que possui maioria da população muçulmana) considerou que a condenação não levou em conta 

o motivo da disputa: o território de CAXEMIRA, pelo qual já travaram 3 guerras desde sua 

independência (em 1947, do Império Britânico, que tinha o Subcontinente Indiano como colônia). Dois 

terços da região, de maioria muçulmana, pertencem à Índia e 1/3 ao Paquistão”. 

 
Sobre o tempo e os argumentos podemos dizer que: 

a) a bomba atômica não existia no mundo antes de o Paquistão existir como país. 

b) a força não tem sido usada para tentar resolver os problemas entre Paquistão e Índia. 

c) Caxemira tornou-se um país independente em 1947. 

d) os governos da Índia e Paquistão encontram-se numa perigosa escalada de solução de 

problemas pela força. 

e) diferentemente do século anterior, no início do século xx, o Império Britânico não tinha expressão 

mundial. 
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Questão Contexto 
 
O estudo geopolítico visa compreender as relações existentes entre os países e suas razões. Nesse sentido, 

é possível observar diferentes relações entre os Estados. Em entrevista, no mês de janeiro de 2017, o 

presidente americano, Donald Trump, comentou que pretende aumentar em 20% as taxas de importação de 

produtos mexicanos e que irá usar esse dinheiro para construir um muro na fronteira entre os dois países. 

Na mesma semana, o presidente assinou uma ordem executiva para criar o muro na fronteira sul dos Estados 

Unidos – uma de suas principais promessas de campanha. Comente as relações entre Estados Unidos e 

México sob a ótica da geopolítica internacional. 
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Gabarito 

 

1.  E 

A questão evidencia que há estratégias geopolíticas sobre as “relações de poder” que se estabelecem 

nesses países. Para conseguir manter a interação entre os países e estabelecer relações econômicas é 

importante que a região conflituosa mantenha o equilíbrio. 

 

2. E 

O texto retrata a importância das redes sociais e da internet para o movimento que ficou conhecido como 

“Primavera Árabe”, a internet cumpriu um papel fundamental para difusão de idéias revolucionárias.  

 

3. B 

O texto apresenta como ocorreu o processo de colonização nos continentes Americano, Africano e 

Asiático. Apesar de terem suas peculiaridades, todos eles sofreram com a exploração européia 

 
4. D  

Soberania territorial seria a forma da China conseguir controle sobre a área contestada dita no texto, 

através da instalação da plataforma petrolífera. 

 

5. C 

O primeiro, marcado pela Velha Oedem Mundial, apresentava um mundo bipolar entre EUA e URSS que 

defendiam sistemas distintos. Já o segundo momento é caracterizado pela Nova Ordem, marcada pelo 

processo de Globalização e pela multipolaridade econômica.   

 

6. D  

Com a permanência do Reino Unido no Bloco da União Européia, o RU teria que se submeter a receber 

uma cota de imigrantes.   

 

7. C  

Os atentados de 11 de setembro serviram como argumento para intensificação da presença militar norte 

americana no Oriente Médio.  

 

8. D 

Desde a divisão da Coreia (1953), a parte norte ficou sob a influência política, militar e econômica 

soviética. Diante do fim da URSS e após ter passado por crise energética e problemas alimentares 

profundos, a vizinha China passou a auxiliar diretamente o governo norte-coreano. Cabe ressaltar o 

papel chinês — de mediador e principal interlocutor — nas crescentes tensões nucleares entre norte-

coreanos e os EUA. 

 

9. D 

O Paquistão possui armas nucleares devido aos conflitos com a índia pela região da Caxemira.  
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Questão Contexto 

As relações entre os dois países vêm sofrendo turbulências desde que o presidente Donald Trump 

chegou à Casa Branca. Inúmeras vezes, o presidente americano tem apontado para a necessidade de rever 

os acordos econômicos realizados com o México, entre esses o Nafta (Tratado Norte-Americano de Livre 

Comércio). Outro ponto que pode ser comentado é a finalização da construção do muro entre os dois países, 

iniciada no governo de Bill Clinton. As mudanças nessas relações ocorrem devido a uma visão geopolítica 

sobre a influência negativa do México na economia e sociedade americana. 
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Tensões geopolíticas atuais  

 

Resumo 

 

Tensões geopolíticas atuais  

Durante a Guerra Fria, a maioria dos conflitos na área de geopolítica seguia a lógica da bipolaridade, 

ou seja, geralmente envolvia os EUA (Estados Unidos da América) ou a URSS (União das Repúblicas 

Socialistas Soviéticas).  Após a queda do Muro de Berlin e o colapso da URSS, a humanidade presenciou 

uma mudança nas dinâmicas da Geopolítica mundial. Com a Nova Ordem mundial e a multipolaridade as 

tensões geopolíticas passaram a envolver diversos Estados Nações mundiais, como, Rússia, China, Iran, 

Israel e os EUA.  

 No ano de 2001 acontece o atentado terrorista dentro do território norte americano, o ataque foi feito 

por uma organização terrorista chamada Al Qaeda. Esse atentado irá marcar significativamente nossos 

estudos na área de geopolítica. Tem inicio então a doutrina Bush (nome do presidente dos EUA na época: 

George W. Bush), a doutrina pregava guerras preventivas contra países que possivelmente possuí células 

terroristas, com argumento de que o inimigo agora é invisível.   

Após a adoção dessa doutrina, as tensões entre radicais islâmicos e o ocidente ficou cada vez maior 

e uma os atentados terrorista se intensificam atingindo outros países: 11 de março de 2003 ocorre um 

atentado aos trens em Madri; 2005 tentativa de atentado em Londres.   Os atentados justificam ainda mais 

a intervenção americana no Oriente Médio, uma região que possuí uma grande diversidade étnica, religiosa 

e uma grande quantidade de petróleo. Portanto, podemos identificar uma relação importante nessa dinâmica, 

a relação entre petróleo e guerra ao terror, é evidente a o interesse norte americano no petróleo do oriente 

médio.  

 

Conflitos no Oriente Médio 

 Para compreender os conflitos nessa região nós iremos analisar os diferentes fatores internos: a 

fragmentação territorial do Oriente Médio existe um conflito constante por maiores territórios por parte dos 

países na região; Nações sem estado, por exemplo, os Curdos.  A presença de grande quantidade de petróleo, 

o “ouro negro”, faz despertar o interesse de países como os Estados Unidos, por exemplo, caso um governo 

nacionalista decida não ceder às reservas de petróleo para empresas estrangeiras, ele corre sérios riscos de 

ser deposto. A guerra Iran contra Iraque é um exemplo claro.  Portanto, temos a influência externa nos 

conflitos do oriente médio.  

 

 

 

 



 
 

 

 

2 

Geografia 
 

Questão Nuclear 

 A energia nuclear cresceu nos últimos anos como uma alternativa para dependência mundial pelo 

petróleo como fonte de energia.  Para um país gerar energia nuclear é necessário pesquisa na área, as 

pesquisas possibilitam o desenvolvimento de outras áreas, por exemplo, na área médica. A energia nuclear 

começa a se tornar relevante para os estudos de geopolítica quando a mesma pode ser utilizada para 

produzir uma arma, ou seja, uma bomba nuclear.  

 Quando um país possui uma arma nuclear sua posição no cenário de geopolítica mundial é alterado, 

pois, por se tarar de uma arma de destruição em massa, o país pode utilizar para impor suas necessidades 

a outros países.  

Um exemplo dessas tensões é referente ao Iran. Em 2005, o país reativou seu programa nuclear, 

gerando uma grande polêmica no cenário mundial, pois os Estados Unidos declaram-se contra esse projeto. 

Outra tensão decorrente do uso de armas nucleares é a tensão entre Índia e Paquistão ambos os países 

disputam uma região chamada Caxemira. Essa região é disputada por ambos os países e a tensão é 

eminente.  

 

Tensões na península coreana  

 A divisão na península coreana teve inicio durante a Guerra Fria.  Em 1950, teve início a Guerra das 

Coreias (1950-1953), quando as tropas norte-coreanas atacaram o sul de surpresa, invadindo e ocupando a 

capital Seul. Os sul-coreanos responderam ao ataque com tropas enviadas pelo general Douglas McArthur, 

batalha na qual conseguiram a vitória e a desocupação da capital. Com a ofensiva sul-coreana, a China 

interviu no combate, ajudando diretamente a Coreia do Norte. Em 27 de julho de 1953, foi assinado um 

armistício na cidade de Panmujon, divisa entre os dois países, em que foi acordado o cessar-fogo e o fim de 

uma guerra que deixou muitos mortos e nenhum vencedor. Dessa forma, ficou estabelecida a divisão das 

Coreias nos limites do 38º paralelo. 

 

  

Figura 1. Localização do paralelo 38 
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No final dos anos 90, Kim Jong-il, que sucedeu o pai, se compromete a desmantelar seu programa 

nuclear, mas a promessa não dura muito tempo e um míssil balístico de longo alcance é testado.  Depois do 

atentado de 11 de setembro. Em 2002, o então presidente dos EUA, George W. Bush inclui o país no que 

classificou de "Eixo do Mal", junto ao Iraque e Irã.  A partir deste momento a Coréia do Norte avança com seu 

projeto de desenvolver um míssil balístico capaz de transportar uma ogiva nuclear cada vez mais distante. 

   

Questão da Criméia 

 A Criméia é uma região ao Sul da Ucrânia qual faz fronteira com a Rússia.  A tensão na região da 

Criméia existe desde queda da URSS, a população dessa região, em sua ampla maioria, utiliza o idioma russo 

e mantém-se mais vinculada a Moscou do que propriamente a Kiev (capital da Ucrânia).  A região tornou-se 

palco de uma intensa instabilidade política.  

 

 

Figura 2 Região da Criméia 

Os problemas internos da Ucrânia se intensificaram quando o então presidente Viktor Yanukovich 

refugou de um acordo que se comprometera a realizar com a União Europeia, o que ampliaria as relações do 

país com o bloco. Essa decisão foi diretamente influenciada pela Rússia, que não via com bons olhos esse 

acordo, uma vez que a Ucrânia é um dos seus principais parceiros comerciais no continente europeu. 

 Liderado pela oposição, teve inicio uma onda de protestos pelo país. Diante disso, alguns meses 

sucederam-se com o agravamento das tensões, em que prédios públicos foram ocupados, as ruas 

incendiadas e a repressão aos manifestantes intensificada. 

Após a revogação de uma lei que reconhecia o russo como língua oficial na região da Criméia o clima 

ficou inda mais tenso.  Com isso, grupos militares pró-Rússia assumiram o controle político da região. O 

presidente da Rússia, Vladimir Putin, enviou tropas para Ucrânia. Com isso, os países da União Europeia, 

além dos Estados Unidos, anunciaram o descontentamento com a decisão, iniciando uma política de 

articulação de um provável bloqueio econômico e/ou comercial à Rússia. Essa península possui uma 

importância econômica e outra estratégica, configurando-se como uma importante via de ligação entre o 

Mar Negro e o Mar de Arzov, servindo também de entreposto comercial para a Europa, além de ser uma 

grande produtora de grãos e alimentos industrializados. 

https://www.nytimes.com/video/us/politics/100000004021075/the-axis-of-evil-speech.html
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Exercícios 

 

1. O terrorismo é uma forma violenta de protesto conhecida desde a Antiguidade, sendo uma tentativa 
de desestabilização de algum regime. 

 

 
Disponível em: http://cirozibordi.blogspot.com/2010/09/comprovado-terroristas-derrubaram-as.html 

A imagem acima se refere ao atentado terrorista de 11 de setembro de 2001 em Nova York. Este tipo 

de atentado trata-se: 

a) Da primeira “onda terrorista”, iniciada no final do século XIX e início do XX. Nessa época, ninguém 

se sentia seguro e a salvo do terrorismo. No ano de 1894, por exemplo, um anarquista italiano 

assassinou o presidente francês Sai Carnot. 

b) De uma forma de terrorismo, bem semelhante à guerra. Sua principal finalidade é controlar algum 

território sem semear pânico.  

c) De um atentado que aborda o “velho terrorismo”, especialmente aquele do fim do século XIX e 

início do XX, formado por organizações anarquistas ou nacionalistas com propostas políticas 

bem definidas. 

d) Do terrorismo atual, também chamado de pós-moderno ou de global. O atentado que destruiu as 

duas torres do World Trade Center, em Nova York representa bem o “novo terrorismo”. 

e) Do terrorismo que procura eliminar figuras estratégicas do regime que combate, evitando atingir 

pessoas inocentes. A destruição das torres gêmeas em Nova York é um exemplo clássico. 

 

 

 

 

 

 

 

http://cirozibordi.blogspot.com/2010/09/comprovado-terroristas-derrubaram-as.html
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2. Leia o texto a seguir: 
 
Os dois aviões de passageiros que terroristas islâmicos lançaram, há cinco anos, contra as torres 

gêmeas do World Trade Center se tornaram um marco na história contemporânea. Lidos em conjunto 

com a extinção do bloco socialista na esfera da União Soviética, no início dos anos 1990, os atentados 

da Al Qaeda em Nova York demarcam um “antes” e um “depois”. 

FOLHA DE S. PAULO, São Paulo, 11 set. 2006, p. A2. 

 O depois, de acordo com o texto, caracteriza-se 

a) pela ação dos Estados Unidos em combater o terrorismo mundial mediante acordos bilaterais 

intermediados pela ONU. 

b) pela disseminação mundial da ação de grupos terroristas ligada às questões políticas e/ou 

religiosas. 

c) pela emergência de governos populistas, na América Latina, dificultando as ações antiterroristas 

do governo estadunidense. 

d) pelo estímulo à implantação de barreiras alfandegárias, para proteger os interesses nacionais. 

e) pelo surgimento das estruturas protecionistas do Estado de bem-estar social, visando melhorar 

a qualidade de vida da população. 

  
 
3. O governo sueco reconheceu o Estado da Palestina nesta quinta-feira, 30, por decreto. A Suécia se 

torna assim o primeiro país ocidental da União Europeia (UE) a tomar esta decisão. […] No início de 

outubro, o primeiro-ministro Stefan Löfven anunciou que a Suécia reconheceria o Estado da Palestina, 

o que provocou muitas críticas de Israel e dos Estados Unidos. 
(Adaptado de: Carta Capital, 30 out. 2014. Suécia reconhece o Estado da Palestina. Disponível em: 

<www.cartacapital.com.br>. Acesso em: 09 mar. 2015). 

O motivo das críticas de Israel e dos Estados Unidos mediante o reconhecimento do Estado da 

Palestina deve-se: 

a) ao fato de os palestinos estarem entre os envolvidos nos atentatos de 11 de setembro de 2001. 

b) às históricas disputas territoriais entre israelenses e palestinos e o constante apoio dado pelos 

EUA aos primeiros. 

c) ao argumento de que a Suécia estaria indo contra a regulamentação da ONU, que dá proibição 

irrestrita à existência dos territórios palestinos sob um governo formal. 

d) à ameaça que a legitimidade da Palestina representa ao comércio de petróleo, elemento 

abundante na região em questão.  

 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.cartacapital.com.br/
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4. "Depois de enfrentar problemas financeiros, que repercutiram na situação política interna, as 

monarquias do Golfo Pérsico se beneficiam de um fluxo extraordinário de divisas, graças ao alto preço 

do petróleo. (...) em todos esses países, há dois denominadores comuns: Estados ineficientes e 

perdulários e desemprego alto. O desemprego atinge a geração jovem, do chamado 'baby boom' da 

alta do petróleo dos anos 70. Os desempregados se escoram no generoso sistema de proteção social, 

outro traço comum dessas monarquias, que têm como tradição, calcada nos petrodólares, garantir o 

conforto dos cidadãos do nascimento à morte. (...) Essas regalias, que sempre amorteceram qualquer 

descontentamento político, tiveram que ser revistas nos últimos anos, por causa do alto custo da 

Guerra do Golfo, bancado sobretudo pela Arábia Saudita..." 

O texto permite estabelecer uma relação de causa e efeito entre 

a) miséria e dívida externa. 

b) austeridade e petrodólares. 

c) preço do petróleo e estabilidade política. 

d) gastos excessivos e baixo preço do petróleo. 

e) incompetência administrativa e esgotamento do petróleo. 

 
 

5. Observe atentamente a charge de Serguei, de 24 de maio de 2004. 

 
O fim da Guerra Fria não representou, no plano político, o fim das disputas 

internacionais.  Recentemente, intensificaram-se os conflitos no Oriente Médio sobretudo em razão 

da Guerra do Iraque. Ao fazer referência a esse conflito, o chargista ironiza 

a) a situação desconfortável dos soldados estadunidenses em território iraquiano e a posição 

pacifista do presidente George Bush diante desses fatos. 

b) a prática de torturas e de tratamento degradantes cometidos contra prisioneiros iraquianos por 

soldados dos EUA, fato que provocou embaraços políticos ao presidente George Bush. 

c) a satisfação do presidente George Bush com o domínio completo dos soldados estadunidenses 

sobre a sociedade iraquiana, logo após o término da guerra. 

d) os métodos utilizados pelo presidente George Bush para controlar e garantir a segurança dos 

seus soldados no território iraquiano. 

e) a reação de descaso do presidente George Bush em relação às denúncias de que soldados 

estadunidenses, na Guerra do Iraque, eram mortos mesmo depois de desarmados. 
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6. Avaliando o ataque aéreo aos EUA, em 2001, o sociólogo Octávio Ianni afirmou: Quando analisamos 

os acontecimentos de 11 de setembro, precisamos resgatar o sentido de história. Quando vistos 

isoladamente, os atentados perdem vários significados e parecem coisa de um ‘bando de fanáticos’... 

Mas, na realidade, os atentados foram apenas um fato em uma cadeia muito complexa de 

acontecimentos.  
(Revista Ciência Hoje, setembro de 2002)  

Assinale a alternativa que contém um fato que faz parte desta complexa cadeia.  

a) Crescente interferência dos EUA na política interna de outros países.  

b) Aumento dos conflitos geopolíticos entre os EUA e os novos países industriais.  

c) Interesse dos EUA em explorar economicamente as extensas terras do Afeganistão.  

d) Competição entre os EUA e o Japão pelo domínio geopolítico sobre a Ásia.  

e) Interesse dos ex-países socialistas em dominar geopoliticamente o mundo. 

 
 

7.  

 

Para boa parte do mundo, a cidade nigeriana de Maiduguri é conhecida apenas como o local de origem 

do Boko Haram, o grupo extremista que mata desenfreadamente e trata mulheres e meninas como 

propriedades, obrigando-as a cozinhar, limpar, parir filhos e morrer, se necessário. Mas existe outra 

Maiduguri totalmente diferente, que ajuda a entender a batalha ideológica que está ocorrendo no norte 

da Nigéria: trata-se de uma capital regional, reconhecida por acolher pessoas de todas as crenças e 

etnias, uma cidade universitária há muito conhecida por sua vida noturna e por sua energia, com uma 

juventude ousada e muitas vezes liberal que oito anos de guerra parecem não conseguir extinguir.  
Disponível em:.uol.com.br, 27/12/2017.Adaptado. 

 

Grupos extremistas instauram guerras civis em diversas sociedades contemporâneas, inclusive com 

ações terroristas como as realizadas pelo Boko Haram. Com base na reportagem, a batalha ideológica 

na cidade de Maiduguri está associada ao confronto entre as seguintes ideias:  

a) identidade de raça – pluralismo político  

b) liberdade de expressão – nacionalismo africano  

c) superioridade de classe – culturalismo ocidental  

d) igualdade de gênero – fundamentalismo religioso 
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8. Observe o mapa da distribuição dos drones (veículos aéreos não tripulados) norte-americanos na 

África e no Oriente Médio. 

 

 

Em suas declarações, o governo norte-americano justifica o uso dos drones, principalmente, como  

a) proteção militar a países com importantes laços econômicos com os EUA, principalmente na área 

de minerais raros.     

b) necessidade de proteção às embaixadas e outras legações diplomáticas norte-americanas em 

países com trajetória comunista.     

c) meio de transporte para o envio de equipamentos militares ao Irã, com a finalidade de desmonte 

das atividades nucleares.     

d) um dos pilares da sua estratégia de combate ao terrorismo, principalmente em regiões com 

importante atuação terrorista.     

e) reforço para a megaoperação de espionagem, executada em 2013, que culminou com o asilo de 

Snowden na Rússia.     
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9.  

 

A marinha de Guerra dos EUA tem a distribuição de suas frotas em diferentes lugares do mundo. A 
esse respeito, é correto afirmar que: 

a) a 7a Frota atende aos interesses estratégicos nas relações de comércio com a China e a sua 

presença não considera nenhuma outra potência nuclear na região do pacífico. 

b) a 4a frota demonstra a histórica preocupação do país em manter a sua hegemonia na América 

Latina. Recentemente aumentou a sua importância tanto em razão da existência de governos 

mais críticos à liderança dos EUA, quanto à presença de riquezas naturais recém-descobertas no 

Atlântico Sul. 

c) a 6a frota tem importância secundária na história militar dos EUA e nas suas relações com outras 

potências mundiais. 

d) a 5a Frota tem a sua ação restrita às operações militares de combate ao terrorismo e não dispõe 

de maiores preocupações estratégicas na região em que atua. 

e) a 2a e a 6a Frotas tendem a ser desativadas, pois a Rússia já não representa nenhum risco à 

segurança dos interesses dos EUA. A entrada dessa antiga potência rival na Otan e a estabilidade 

de posições territoriais na região do Ártico tornam essa presença militar cada vez menos 

importante. 

 
 

10. Em um governo que deriva sua legitimidade de eleições livres e regulares, a ativação de uma corrente 

comunicativa entre a sociedade política e a civil é essencial e constitutiva, não apenas inevitável. As 

múltiplas fontes de informação e as variadas formas de comunicação e influência que os cidadãos 

ativam através da mídia, movimentos sociais e partidos políticos dão o tom da representação em uma 

sociedade democrática. 
URBINATI, N. O que torna a representação democrática? Lua Nova, n. 67, 2006. 

Esse papel exercido pelos meios de comunicação favorece uma transformação democrática em 

função do(a) 

a) limitação dos gastos públicos. 

b) interesse de grupos corporativos. 

c) dissolução de conflitos ideológicos. 

d) fortalecimento da participação popular. 

e) autonomia dos órgãos governamentais. 
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Questão Contexto 

 

“Síria promete acabar com presença dos EUA no país, diz TV estatal”  

Disponível em:www.valor.com.br 

 

A intervenção militar americana na Síria começou em 2014, sob a justificativa de atacar alvos do grupo 

terrorista Estado Islâmico.  Com base nas aulas de geopolítica, apresente uma justificativa econômica 

para intervenção norte americana em um país do Oriente Médio.  
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Gabarito 

 

1. D 

A imagem retrata o atentado de 11 de setembro de 2001. O ataque ao World Trade Center, em Nova York 

marcou o início da guerra ao terror.  
 

2. B 

O “depois”, segundo o texto, refere-se a mudança ocorrida no pós-guerra fria, onde o inimigo era o 

comunismo, e hoje  “inimigo invisível”.   

 

3. B 

Essa oposição ao reconhecimento do Estado da Palestina, ocorre pelas disputas territoriais entre Israel 

e Palestina e o histórico apoio dado pelos Estados Unidos aos israelenses. 

 

4. C 

Os conflitos no oriente médio na década 1970, provocaram a primeira crise do petróleo.  

 

5. B 

A Charge faz uma crítica às torturas praticadas por soldados americanos com prisioneiros durante a 

guerra do Afeganistão.  

 

6. A 

A Guerra ao Terror ampliou a interferência militar norte America em regiões do planeta, sobretudo no 

oriente médio.  

 

7. D 

O Boko Haram é um grupo fundamentalista islâmico da Nigéria que se contrapõem a perspectiva 

apresentada no texto, que mostra a pluralidade de ideias sendo defendida e almejada pelas 

universidades e pelas mulheres.  

 

8. D 

O uso dos drones no continente africano se insere nos interesses de contenção do terrorismo,  
 

9. B 

A influência hegemônica do EUA na América latina é histórica. A presença da quarta frota de navios de 

guerra da marinha americana, tem como objetivo garantir essa hegemonia.  

 

10. D 

O papel exercido pelos meios de comunicação favorece uma transformação democrática em função do 

fortalecimento da participação popular, alternativa representada justamente pela letra D.  O texto 

reconhece o papel importante dos meios de comunicação na medida em que colaboram para que haja 

maior comunicação entre sociedade política e civil, o que favorece maior participação popular. 

 

Questão Contexto 

A ocupação da Síria e as demais intervenções no Oriente Médio têm uma clara relação com as 

questões econômicas, já que a região apresenta a maior reserva mundial de petróleo e os Estados Unidos 

anseiam por mantê-la sob sua influência.  
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A Revolução Industrial 

 

Resumo 

 

Nesse material nós dividiremos os temas das aulas em três aspectos: político, social e econômico. 

Assim, além de ser o método usado pela historiografia nas grandes universidades do país, fica mais fácil de 

entender a proposta da aula. 

A revolução industrial foi uma série de avanços técnicos que permitiu a invenção e a aplicação das 

máquinas a partir do no século XVIII, esses avanços começaram com a invenção da máquina a vapor pelo 

escocês James Watt em 1765, essa invenção revolucionária mudou a vida e o modus operandi do mundo 

para sempre a começar pelo fim do artesanato, o modo de produção mais comum anteriormente. 

O pioneirismo inglês na atividade industrial foi precedido pela existência de uma classe burguesa 

comercial já existente, surgimento dessa classe foi graças ao livre mercado praticado há muito tempo na 

Inglaterra. 

 

Social 

No aspecto social da revolução industrial podemos evidenciar o surgimento da massa operária nos 

centros urbanos pela Europa, principalmente na Inglaterra e França, onde já havia acontecido um êxodo rural 

e existia um modelo de produção muito parecido com o que estava por vir, o modelo das manufaturas que 

eram gigantescos galpões lotados de artesãos. 

Conferimos nesse período a ascensão de duas classes sociais principais, as burguesias industriais, 

que eram praticamente os mesmos burgueses que já investiam seu capital no comércio e os operários, que 

era formada de antigos artesãos urbanos que perderam seus clientes para as máquinas e camponeses que 

foram expulsos do campo pelos grandes latifúndios, no caso da Inglaterra pelos cercamentos. 

Não havia direitos ou legislações que regulamentassem as relações entre patrões e operários, assim, 

a maioria dos patrões não ofereciam condições de trabalho satisfatórias, muitas vezes as jornadas 

passavam de doze horas por dia e os salários eram baixíssimos (mais baixos ainda para mulheres e 

crianças) e podiam se encontrar crianças em idade escolar na linha de produção, deixando os operários em 

condições miseráveis nas periferias das cidades industriais. 

Por isso os operários se organizavam em associações e sindicatos mais tarde para reivindicar seus 

interesses e organizar ações para pressionar o patronato a melhorar suas condições de trabalho e 

remuneração, as táticas eram mais comumente as de protestos e greves. Alguns movimentos tomaram 

ações mais diretas contra os abusos dos patrões como o Ludismo, movimento inglês de 1811 á 1812 que 

quebrava as máquinas das indústrias contra a substituição da mão de obra humana pelas máquinas, o 

movimento atingiu seu auge quando em 1812 o condado de York processou sessenta e quatro pessoas por 
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destruírem uma fábrica na região em abril de 1812 (com treze condenações a morte e duas deportações para 

as colônias), o movimento perdeu força com a organização dos sindicatos.  

Houve movimentos mais legalistas como os Cartistas de 1830, Feargus O’Connor e William Lovett 

lideraram o movimento que lutava pelo sufrágio universal masculino, de melhores salários e condições de 

trabalho e a representação operária no parlamento, estes organizaram uma marcha em 1848 que mesmo 

não tendo atingido as expectativas de adesão ganhou apoio no parlamento, contudo o movimento 

enfraqueceu antes da conquista do voto e da representação parlamentar dos operários, ainda sim estes 

conseguiram impor outras reinvindicações como a lei de proteção infantil em 1832, lei de imprensa em 1836, 

a reforma do código penal em 1837 , a suspensão da lei dos cereais, a lei permitindo as associações políticas 

e a jornada de trabalho de 10 horas. 

O movimento operário não era muito bem visto pelas autoridades que estavam mais alinhados com 

os interesses burgueses, e reprimia fortemente quaisquer agitações sociais, muitos trabalhadores e 

trabalhadoras morreram em confrontos com a polícia. 

A política durante o século no século XVIII e XIX foi a grande incentivadora da indústria, em 

praticamente todos os países houve esse pensamento, como no Japão do final do século XIX que construía 

e equipava fábricas e depois as vendia para as famílias ricas. 

Na Inglaterra os políticos também davam incentivos fiscais à recém-criada classe da burguesia 

industrial, além de incentivar a educação e a pesquisa científica no país, assim, incentivavam a atividade 

industrial se desenvolviam as melhorias dessa atividade. 

A revolução industrial não foi espalhada para todos os países ao mesmo tempo, em alguns países 

como na Alemanha, Itália e Rússia as maquinas chegaram depois da metade do século XIX, isso aconteceu 

por fatores políticos em geral, Alemanha e Itália estavam divididas em pequenos principados, somente 

depois da unificação dessas (Alemanha 1871 e Itália 1870). 

No Brasil, as primeiras indústrias foram se fixar no Brasil majoritariamente no fim do século XIX, por 

incentivo de D. Pedro II e o Barão de Mauá, porém as indústrias cresceram mesmo no século XX, 

principalmente nos períodos das grandes guerras para substituir a falta de produtos vindos da Europa. O 

movimento operário se solidificou mais no século XX, quando os imigrantes trouxeram as ideias comunistas, 

socialistas e anarquistas. Esse movimento operário organizou a Greve Geral de 1917 após a morte de um 

sapateiro espanhol, a greve foi tão violenta que os bairros do Brás e Mooca (tradicionalmente operários) 

ficaram sob o controle dos grevistas e o governo do estado se mudou provisoriamente para São José dos 

Campos. 
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Econômico 

Os Estados nessa época, principalmente o inglês, incentivavam o crescimento das indústrias e do 

comércio. Porém, os Estados não davam assistência suficiente aos mais pobres, deixando assim várias 

pessoas na miséria um fato que exemplifica esse cenário foi o corte das assistências sociais aos mais 

pobres, pois estes acreditavam que isso incentivaria a vagabundagem, não precisamos citar que as 

consequências foram catastróficas. 

Muitos teóricos da época defendiam a visões sobre política e economia que viriam a compor o 

liberalismo econômico.  

Adam Smith no seu clássico “Riqueza das Nações” defendia que o trabalho humano era verdadeira 

riqueza das nações, defendia também a auto regulação do mercado e não intervenção estatal, apesar de ter 

escrito suas ideias no fim do século XVIII suas diretrizes foram adotadas pelo Estado britânico na segunda 

metade do século XIX, um exemplo da sua adoção foi o fim da Lei dos Cereais em 1840, medida protecionista 

britânica que taxava os preços dos cerais importados, sua queda seguia o preceito de não intervenção no 

mercado. 

Podemos falar de Thomas Malthus que afirmava que crescimento da população era culpa dos pobres 

que tinham muitos filhos, não tendo condição de alimenta-los, portanto os pobres eram os responsáveis 

pela geração de mais pobreza. Assim Malthus era contra a distribuição de renda, pensava que os ricos eram 

os únicos responsáveis pelo enriquecimento cultural e científico  dos países, portanto era errado cobrar 

impostos dos ricos para auxilio social.  

 

Fases revolução industrial 

A era das máquinas não se desenvolveu de modo homogêneo pelo mundo, esta teve várias fazes de 

desenvolvimento: 

Chamamos de primeira revolução industrial a fase que começa nos século XVIII com a invenção da 

máquina a vapor, trouxe o trem e o navio com motores a vapor para suprir as necessidades logísticas, usava 

o carvão mineral e vegetal como forma de combustível para as caldeiras e o minério de ferro como matéria 

prima. Se espalhou pela Inglaterra e França inicialmente.  

A segunda fase aconteceu em meados do século XIX, com a invenção dos motores a combustão, a 

matriz energética descoberta nessa fase foi o petróleo possibilitando a invenção do avião e do carro, teve 

início nos Estados Unidos e se espalhou pela Europa, principalmente na Itália, Alemanha, Bélgica, Rússia, 

Japão e Brasil. A eletricidade começava a ser utilizada e o destaque dessa fase foi para as comunicações 

com a invenção do rádio, telegrafo e cinema. O aço era a matéria prima da vez, contribuindo para o avanço 

dos transportes principalmente como a construção de pontes e ferrovias mais resistentes, mais tarde já no 

século XX podemos citar o uso dos derivados do petróleo como o plástico.  A demanda por mais produtos 

exigia uma maior eficiência na fabricação, assim criaram-se métodos como o fordismo e o toyotismo para 

serem aplicados nas linhas de produção e assim aumentar a eficiência. 
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A terceira e atual fase, iniciou-se na segunda metade do século XX após a Segunda Guerra Mundial 

nos Estados Unidos, a energia que emergia na época era a nuclear, a principal revolução dessa fase foi o 

início do uso da informática e internet pelos governos e indústrias e depois o uso pessoal, vemos a 

consolidação do capitalismo e felizmente um grande avanço no mundo das legislações trabalhistas, mais 

recentemente temos o avanço das biotecnologias, a consolidação das comunicações provocaram a 

globalização, podemos citar também os avanços na área ambiental e da saúde. Nesta fase se consolida o 

modelo industrial e capitalista por todo o mundo. 

 

 

Quer assistir um QQD sobre o assunto e ainda baixar um mapa mental? Clique aqui! 

Quer assitir mais? Clique aqui para ouvir uma paródia sobre o tema para nunca mais esquecer a matéria! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/32ZicPY
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Exercícios 

 

1. A questão abaixo se refere à Revolução Industrial inglesa. Assinale a alternativa correta:  

a) A modernização da agricultura, fenômeno que vinha se processando na Inglaterra desde o início 

do século XVII, contribuiu bastante para o sucesso da industrialização.  

b) A Inglaterra precisou superar sua crônica carência de recursos energéticos através de 

importações maciças.  

c) No início da industrialização, o mercado externo pouco contou em termos de absorção da 

produção.  

d) O capital necessário para a instalação das primeiras indústrias era tão vultoso que tornou-se 

imprescindível a ajuda do Estado.  

e) O primeiro setor a constituir uma grande rede de indústrias foi o siderúrgico. 

 

2.  Um fator que contribuiu decisivamente para o processo de industrialização na Inglaterra do século 

XVIII foi: 

a) a acumulação de capital resultante da exploração colonial praticada pela Inglaterra através do 

comércio. 

b) a concorrência tecnológica entre ingleses e americanos, que estimulou o desenvolvimento 

econômico. 

c) a expulsão das tropas napoleônicas do território inglês, que uniu os interesses nacionais em torno 

de um esforço de desenvolvimento. 

d) o movimento ludista na Inglaterra com a destruição das máquinas consideradas obsoletas, ao 

incentivar a invenção de novas máquinas. 

e) a abertura de mercados na Alemanha e na França para a Inglaterra, por meio de um acordo 

comercial conhecido por Pacto de Berlim. 

 
 

3. No século XVIII, enquanto a Europa Continental era abalada por guerras constantes, na Grã-Bretanha, 

a burguesia - camada social que dominava o Parlamento - não era onerada por impostos muito 

pesados e:  
a) Negava ao estado o direito de intervir diretamente na economia, reservando-lhe, entretanto, o 

papel de incentivador dos setores que o capital particular não tinha condições de desenvolver.  

b) Propunha reformas que buscavam conciliar a autoridade absoluta do monarca com as propostas 

de liberdade.  

c) Financiava a instalação de organizações militares, que internamente garantiam a força repressiva 

e fiscalizadora necessária ao Estado. 

d) Procurava abrandar os vínculos coloniais, a fim de garantir o pleno cumprimento do pacto 

colonial.  

e) Desenvolvera condições de acumular capitais mais rapidamente, o que lhe permitiu investir em 

inovações técnicas, possibilitando a eclosão da Revolução Industrial. 
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4. Sobre as novas condições sociais e econômicas criadas a partir da generalização do sistema fabril na 

Inglaterra, ao longo do século XIX, é correto afirmar que:  
a) durante esse período o crescimento das cidades acompanhou o processo de industrialização, 

criando concentrações urbanas com péssimas condições de vida para os trabalhadores;  

b) a exploração do trabalho infantil fez crescer os índices de mortalidade, provocando a diminuição 

da população;  

c) o Estado inglês teve uma participação importante nessa transformação, atuando como regulador 

do processo econômico;  

d) grande parte da população rural dos principais países europeus se deslocou para as áreas 

coloniais, constituindo, assim, um grande mercado consumidor externo para as nascentes 

indústrias europeias;  

e) a presença do trabalho feminino na fábrica permitiu a afirmação da mulher na sociedade europeia 

do século XIX. 

 

5. Com pequenas exceções, as principais invenções técnicas da primeira fase industrial não exigiram 

conhecimento científico muito avançado. A partir da metade do século XIX, as coisas se modificaram. 

O telégrafo estava ligado bem de perto à ciência acadêmica. As tintas artificiais da indústria, um triunfo 

de síntese de massa química, nasceram de um laboratório de uma fábrica. Como testemunham as 

novelas de Júlio Verne (1828-1905), o professor tornou-se uma figura industrial mais importante do 

que nunca: não foi ao grande Louis Pasteur (1822-1895) que os produtores de vinho na França foram 

procurar para resolver um difícil problema?  
(Eric J. Hobsbawm. A era do capital, 1977. Adaptado.)  

 

No entender do historiador, as invenções de tecnologia industrial, a partir da segunda metade do 

século XIX, derivaram da  

a) sabedoria no uso das máquinas adquirida pela massa dos operários.  

b) atividade de pesquisadores, com formação científica, em laboratórios.  

c) preocupação dos Estados em formar trabalhadores especializados.  

d) expansão do número de empresas controladas pelos sindicatos.  

e) abundância de matérias-primas nas nações industrializadas. 

 

6. Na revolução industrial, o pioneirismo inglês resultou de uma série de fatores, entre os quais sua 

hegemonia marítimo-comercial. A centralização dessa hegemonia ficou evidente quanto a Inglaterra 

adotou a seguinte medida:  
a) decretou os Atos de Navegação.  

b) extinguiu o tráfico de escravos negros.  

c) assinou o Tratado de Methuen com Portugal.  

d) abriu os portos chineses aos navios ingleses.  

e) redefiniu o comércio com o Oriente pela Paz da Haia. 
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7.  O comércio das Índias Orientais, ao proporcionar-nos artigos mais baratos que os nossos, será 

provavelmente a causa que nos obrigará a inventar processos e máquinas que nos permitem produzir 

com menos mão-de-obra e despesas menores, reduzindo assim o preço dos objetos manufaturados.”  
(Documento inglês anônimo de 1701.)   

Este documento parece profético, já que precede de muitas décadas o início da Revolução Industrial 

britânica. Ele permite refletir sobre uma das pré-condições que contribuíram para que se 

desencadeasse a Revolução Industrial na Inglaterra.  Tal pré-condição foi:   

a) a expansão do comércio exterior britânico, que tornava necessário enfrentar a competição com 

produções manufatureiras locais para preservar o papel da Inglaterra no abastecimento de 

mercados mundiais e de seu próprio mercado interno.  

b) a redução dos custos da produção industrial pela introdução de novos métodos e máquinas, o 

que permite elevar o nível de vida das classes populares britânicas, através do aumento 

significativo de seus salários.  

c) o orgulho nacional inglês, o qual não podia suportar o fato de que, antes da Revolução Industrial, 

asiáticos, que considerava inferiores, pudessem produzir manufaturados melhores e mais 

baratos que os seus.  

d) o fato de que os donos de manufaturas na Inglaterra, que há muito desejavam introduzir novas 

técnicas e métodos de produção, usassem o pretexto da superioridade da produção oriental para 

convencer o governo.  

e) o fato de que os comerciantes da Índia abriam lojas em Londres e vendiam mais barato que seus 

colegas britânicos, os quais então buscaram na industrialização o meio de retomar a iniciativa. 

 
 

8. Identifique, entre as afirmativas abaixo, a que se refere a consequências da Revolução Industrial:  

a) Redução do processo de urbanização, aumento da população dos campos e sensível êxodo 

urbano.  

b) Maior divisão técnica do trabalho, utilização constante de máquinas e afirmação do capitalismo 

como modo de produção dominante.  

c) Declínio do proletariado como classe na nova estrutura social, valorização das corporações e 

manufaturas.  

d) Formação, nos grandes centros de produção, das associações de operários denominadas “trade 

unions”, que promoveram a conciliação entre patrões e empregados.  

e) Manutenção da estrutura das grandes propriedades, com as terras comunais, e da garantia plena 

dos direitos dos arrendatários agrícolas. 
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9. Apesar de alguns de seus aspectos fundamentais terem surgido anteriormente, a Revolução Industrial 

desenvolve-se, principalmente, no século XIX. Na Inglaterra e também no nordeste dos Estados 

Unidos, na futura Alemanha e na França, as atividades econômicas mudam. Assinale a alternativa que 

contém o aspecto da atividade econômica da Revolução Industrial ao qual correspondem as seguintes 

características: fabricação em série, fabricação a custo menor e fabricação em grande quantidade.  
a) Desenvolvimento do comércio.  

b) Crescimento da produção manufatureira.  

c) Exploração dos recursos naturais.  

d) Desenvolvimento do transporte.  

e) Importação dos produtos manufaturados das colônias. 

 
 
10. Assinale a opção que apresenta considerações sobre a real importância da Revolução Industrial na 

vida e na história do homem.  
a) A Revolução Industrial foi um fenômeno puramente inglês, não provocando mudanças em outras 

nações. Desse modo, a Inglaterra transformou-se numa potência hegemônica, desfrutando 

padrões de vida inacessíveis ao resto do mundo.  

b) Os novos recursos disponíveis após a Revolução Industrial não melhoraram as condições da vida 

urbana. Diante dessa nova tecnologia, o homem preferiu voltar a viver no campo.  

c) Novos recursos de conforto derivaram-se das mudanças produzidas pela Revolução Industrial 

do século XVIII, pois, foi a partir de então, que as inovações tecnológicas passaram a ter 

aplicações na vida do homem, promovendo, no entanto, situações que acentuaram as 

desigualdades sociais.  

d) A Revolução Industrial estimulou o ideal socialista da propriedade privada, tornando a vida do 

homem uma constante busca de riqueza e de igualdade social e política.  

e) Mais luxo e conforto seriam dois resultados diretos da apropriação social das inovações 

tecnológicas derivadas da Revolução Industrial e da idéia de progresso. A História, entretanto, 

demonstrou que nem mesmo a burguesia industrial conseguiu tirar proveito dessas 

comodidades, por serem incompatíveis com os valores liberais.  
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Gabarito 

 

1. A 
Além da modernização no campo, os cercamentos também são fundamentais para compreendermos a 

Revolução Industrial, uma vez que ampliaram o contingente de mão de obra disponível nas cidades 

inglesas. 

 

2. A 

A acumulação de capital decorrente da exploração colonial inglesa, praticada sobretudo no século XVII, 

foi fundamental para que a burguesia angariasse recursos para a Revolução Industrial. 

 

3. E 

A burguesia inglesa acumulou capitais através do comércio colonial, tráfico de escravos e com o corso. 

 

4. A 

A consolidação da produção industrial formou uma imensa massa de proletários que sofria nas 

periferias dos centros urbanos, além de serem submetidos a péssimas condições de trabalho. 

 

5. B 

As universidades e laboratórios foram fundamentais para que a ocorrência de inovações tecnológicas 

durante os séculos. 

 

6. A 

Os Atos de Navegação promoveram o acúmulo de capitais por parte da burguesia, fator fundamental 

para o pioneirismo inglês na Revolução Industrial. 

 

7. A 

A expansão deste comércio foi um elemento necessário para que a Revolução Industrial ocorresse. 

 

8. B  

A revolução industrial promoveu a divisão do trabalho, ampliando a produtos e lucro, o que contribuiu 

para a consolidação do modo de produção capitalista. 

 

9. B 

O crescimento das manufaturas forneceu condições para o aumento da produção e o seu 

barateamento. 

 

10. C 

O desenvolvimento da tecnologia sob o regime capitalista promoveu uma melhora de conforto para as 

pessoas que podiam arcar com a compra e a manutenção desse conforto, enquanto milhares de 

operários tinham suas condições de vida cada vez mais degradadas. 
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O processo de independência do Brasil e o Primeiro Reinado  

 

Resumo 

 

 
José Bonifácio, patrono da independência. 

 

A independência do Brasil ocorreu no contexto da Revolução Liberal do Porto, deflagrada em Portugal. 

Com as exigências da população portuguesa pelo retorno D. João VI e a recolonização do ‘Brasil’, este acaba 

por retornar à Lisboa. Como não era de interesse das elites brasileiras o retorno da dominação colonial, 

ocorreu uma aliança com D. Pedro I para a Proclamação da Independência. 

Após o ano de 1822, D. Pedro teve uma grande dificuldade em consolidar a independência do Brasil, 

já que sofria grande oposição interna.  O período de 1822 à 1831 foi marcado por uma grande turbulência 

política e social que marcou o Primeiro Reinado no Brasil. As revoltas contra a independência do Brasil 

começaram antes mesmo do 7 de setembro. No Norte e Nordeste, militares, políticos e civis portugueses 

não reconheciam o governo independente chegando ao enfrentamento armado nas províncias do Grão Pará, 

Maranhão, Piauí e Bahia. 

Não bastava, no entanto, solucionar os desentendimentos provinciais. Para que o Brasil tivesse 

condições de estabelecer um Estado autônomo e soberano, era  fundamental que outras importantes nações 

reconhecessem a sua independência. Em 1934, buscando cumprir sua política de aproximação com as 

outras nações americanas, os Estados Unidos reconheceram a independência do Brasil. 

Era fundamental, além disso, que  Portugal, na condição de antiga metrópole, reconhecesse o 

surgimento da nova nação. Nessa conjuntura, a Inglaterra apareceu como intermediadora diplomática que 

viabilizou a assinatura de um acordo. Para tal, o Brasil assumiu o pagamento de uma indenização de dois 

milhões de libras esterlinas para Portugal.  Na prática, a dívida lusa com a Inglaterra foi transferida para o 

Brasil.Em 1823, convocou-se a Assembleia Constituinte para a elaboração de uma constituição. 

Descontente com o projeto constitucional elaborado – que limitava seus poderes - o recém-coroado 



 
 

 

 

2 

História 
 

Imperador dissolveu o plenário e convocou dez conselheiros próximos para a confecção da constituição. 

Esta foi outorgada, ou seja, imposta, em 25 de março de 1824. 

A constituição era autoritária. Além dos três poderes (legislativo, judiciário e executivo), D. Pedro I 

criou um quarto poder, o Moderador, onde ele poderia intervir em todos os outros poderes e em qualquer 

esfera. Esta constituição inseriu também o voto censitário: somente homens, maiores de vinte e cinco anos, 

alfabetizados e livres. Para ser candidato à senador ou deputado era necessária a comprovação de renda 

(400.000 réis por ano para deputado federal e 800.000 réis para senador). Os cargos de deputados eram 

temporários e os de Senador e Conselheiros de Estado eram vitalícios.  A constituição, além disso, instituía 

o Catolicismo como religião oficial (tolerava os outros cultos desde que domésticos ou em templos 

descaracterizados) e o padroado dava direito de o imperador nomear cargos eclesiásticos. 

Em 1824, eclodiu a Confederação do Equador, um movimento republicano separatista entre as 

províncias de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará, profundamente insatisfeitas com as 

políticas centralizadoras do imperador. O movimento era composto pela classe média urbana e pelos 

fazendeiros locais, mas com o desenrolar dos eventos ganhou apoio popular. O movimento foi rapidamente 

sufocado pelas tropas imperiais.  

Na Guerra da Cisplatina D. Pedro teve uma derrota militar que, não bastasse isso, onerou os cofres do 

país recém independente. A região reivindicava a sua autonomia, mas enfrentava a resistência do imperador.  

D. Pedro I enviou tropas para a região, mas, sem sucesso, cedeu a independência em 1828. 

Esse cenário – somado a crise econômica, com o declínio da economia açucareira - desgastou 

imagem do imperador. Somado a isso, um dos grandes opositores do governo – o jornalista Libero Badaró 

– foi assassinado, gerando desconfianças em relação a D. Pedro I. Além disso, a morte de D. João VI em 

Portugal iniciou uma crise sucessória, visto que D. Pedro seria o herdeiro do trono. No retorno de uma viagem 

a Minas Gerais para conseguir apoio dos fazendeiros, o imperador foi recebido por seus partidários 

portugueses com uma festa no Palácio, os brasileiros insatisfeitos, iniciaram protestos violentos  e 

chegaram a arremessar garrafas contra  D. Pedro. Esse episódio ficou conhecida como “Noite da Garrafadas”, 

o estopim de crise política que levou a abdicação. 

 
Simbologia da Bandeira Imperial do Brasil. 
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Sem nenhuma condição de continuar no trono devido ao desgaste de seus atos, o imperador abdicou 

do governo, em 7 de abril de 1831 deixando seu filho Pedro de Alcântara como sucessor do trono Este, 

contudo, tinha somente cinco anos, o que levou a nomeação de regentes para a administração do império 

inaugurando o Período Regencial.  
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Exercícios 

 

1. A respeito da independência do Brasil, pode-se afirmar que:  

a) consubstanciou os ideais propostos na Confederação do Equador.  

b) instituiu a monarquia como forma de governo, a partir de amplo movimento popular.  

c) propôs, a partir das idéias liberais das elites políticas, a extinção do tráfico de escravos, 

contrariando os interesses da Inglaterra.  

d) provocou, a partir da Constituição de 1824, profundas transformações na estruturas econômicas 

e sociais do País.  

e) implicou na adoção da forma monárquica de governo e preservou os interesses básicos dos 

proprietários de terras e de escravos. 

 

 

2. A organização do Estado brasileiro que se seguiu à Independência resultou no projeto do grupo:  

a) liberal-conservador, que defendia a monarquia constitucional, a integridade territorial e o regime 

centralizado.  

b) maçônico, que pregava a autonomia provincial, o fortalecimento do executivo e a extinção da 

escravidão.  

c) liberal-radical, que defendia a convocação de uma Assembleia Constituinte, a igualdade de 

direitos políticos e a manutenção da estrutura social.  

d) cortesão, que defendia os interesses recolonizadores, as tradições monárquicas e o liberalismo 

econômico. 

e) liberal-democrático, que defendia a soberania popular, o federalismo e a legitimidade monárquica. 

 
 

3. “O Poder Moderador pode chamar a quem quiser para organizar ministérios; esta pessoa faz a eleição, 

porque há de fazê-la; esta eleição faz a maioria. Eis aí o sistema representativo do nosso país”  
(Nabuco de Araújo, 1868).  

Com base no discurso de Nabuco de Araújo, é possível apontar como importantes características do 

sistema político do Império do Brasil:  

a) a harmonia e a independência existente entre os poderes Legislativo, Executivo e Moderador;  

b) o papel central exercido pelo Imperador, por intermédio do Poder Moderador, para a formação do 

governo;  

c) a adoção de um regime parlamentarista clássico, no qual a formação do governo advém 

exclusivamente da vontade da maioria do Parlamento;  

d) o estabelecimento de relações políticas com base no pacto definido no texto constitucional entre 

o poder central e os estados federados;  

e) a adoção de um sistema eleitoral baseado no princípio do sufrágio universal, o que fez com que   
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4. A situação econômica e social do Brasil, após o movimento de independência, em 1822, pode ser 

descrita da seguinte forma:  

a) O país passou da dependência econômica em relação a Portugal à subordinação em relação aos 

EUA e sofreu profundas mudanças na estrutura social.  

b) O país manteve a dependência econômica em relação a Portugal, adquirindo liberdade política e 

social.  

c) O país passou da dependência econômica em relação a Portugal à subordinação em relação à 

Inglaterra, não alterando sua estrutura social colonial.  

d) O país passou da dependência econômica em relação a Portugal à subordinação em relação à 

França, alterando sua estrutura social colonial.  

e) O país manteve a dependência econômica em relação a Portugal e não modificou sua estrutura 

social colonial.  

 
 

5. Ao proclamarem a sua independência, as colônias espanholas da América optaram pelo regime 

republicano, seguindo o modelo norte-americano. O Brasil optou pelo regime monárquico:  

a) pela grande popularidade desse sistema de governo entre os brasileiros.  

b) porque a República traria forçosamente a abolição da escravidão, como ocorrera quando da 

proclamação da independência dos Estados Unidos.  

c) como consequência do processo político desencadeado pela instalação da corte portuguesa na 

colônia. 

d) pelo fascínio que a pompa e o luxo da corte monárquica exerciam sobre os colonos.  

e) em oposição ao regime republicano português implantado pelas cortes. 

 
 

6. O reconhecimento da independência brasileira por Portugal foi devido principalmente:  

a) à mediação da França e dos Estados Unidos e à atribuição do título de Imperador Perpétuo do 

Brasil a D.João VI.  

b) à mediação da Espanha e à renovação dos acordos comerciais de 1810 com a Inglaterra.  

c) à mediação de Lord Strangford e ao fechamento das Cortes Portuguesas.  

d) à mediação da Inglaterra e à transferência para o Brasil de dívida em libras contraída por Portugal 

no Reino Unido.  

e) à mediação da Santa Aliança e ao pagamento à Inglaterra de indenização pelas invasões 

napoleônicas. 
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7. A primeira Constituição Brasileira, outorgada em 1824, apresentava uma novidade em relação às 

monarquias constitucionais existentes no Ocidente: a existência de um quarto poder, o Poder 

Moderador, idealizado pelo pensador liberal suíço Henri-Benjamim Constant de Rebecque, mas que 

na prática funcionava de maneira oposta à que ele havia concebido. Sobre as características do Poder 

Moderador criado pela Constituição de 1824, é CORRETO afirmar que ele assegurava:  

a) a liberdade de imprensa no país.  

b) o equilíbrio entre os demais poderes.  

c) a participação do povo nas eleições.  

d) o controle dos órgãos do Estado pelo Imperador.  

e) a igualdade de todos perante as leis.   

 
 

8. Qual o papel conferido ao Imperador pela Constituição de 1824?  

a) Subordinação ao poder legislativo.  

b) Instrumento da descentralização político e administrativa. 

c) Chave de toda a organização política.  

d) Articulador da extinção do Padroado.  

e) Liderança do Partido Liberal. 

 

 

9. A Confederação do Equador, movimento que eclodiu em Pernambuco em julho de 1824, caracterizou-

se por: 

a) ser um movimento contrário às medidas da Corte Portuguesa, que visava favorecer o monopólio 

do comércio.  

b) uma oposição a medidas centralizadoras e absolutistas do Primeiro Reinado, sendo um 

movimento republicano.  

c) garantir a integridade do território brasileiro e a centralização administrativa.  

d) ser um movimento contrário à maçonaria, clero e demais associações absolutistas. e) levar seu 

principal líder, Frei Joaquim do Amor Divino Caneca, à liderança da Constituinte de 1824.  

 

 

10. Teve razão Otoni ao afirmar que o 7 de abril fora uma ‘jornada dos logrados’. Sim, logrado foi o povo, 

são as massas vendo que tinham lutado para os outros, constatando que as reformas por que 

aspiravam continuavam no mesmo lugar: esquecidas depois da vitória como antes dela.  
(Caio Prado Jr. Evolução Política do Brasil e outros estudos)  

Devemos relacionar o texto com:  

a) A Inconfidência Mineira.  

b) A Independência do Brasil.  

c) A Abdicação de D. Pedro I.  

d) A Proclamação da República. 

e) A Revolução de 1930. 
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Gabarito 

 

1. E 

Como grupo que patrocinou e se movimentou para a independência, a ordem escravista e monárquica  

foi mantida. A independência não causou grandes transformações sociais.  

 

2. A 

O projeto centralizador e unitário foi mantido, muito embora ganhasse uma roupagem liberal, com a 

manutenção, por exemplo, dos três poderes (que na prática eram reprimidos pelo poder moderador). 

 

3. B 

o poder moderador vai ser motivação de grande insatisfação, já que justificava os arbítrios de D. Pedro 

I. 

  

4. C 

A esfera de dominação em cima do Brasil mudou de Portugal para a Inglaterra, esse cenário vinha sendo 

montado desde a abertura dos portos em 1808. 

 

5. C 

A escolha pela monarquia deveu-se primeiramente ao príncipe regente ter declarado a independência, 

como outros fatores a elite dominante do Sudeste desejava manter a ordem escravocrata, centralizadora 

e unitária. 

 

6. D 

A mediação da Inglaterra foi essencial para a independência pacífica, que detinham interesses 

econômicos no Brasil. 

 

7. D 

A criação do Poder Moderador não era nada liberal, já que D. Pedro poderia intervir nos poderes anulando 

a  interdependência entre eles. 

 

8. C 

 O poder moderador conferia ao imperador uma liberdade de intervenção nos outros poderes, ou seja, foi 

uma medida centralizadora e autoritária.  

 

9. B 

 A insatisfação com a falta de autonomia provincial foi um dos principais motivos do movimento, assim 

como com o autoritarismo de D. Pedro II, que dissolveu a constituinte de 1823. 

 

10. C 

A abdicação D. Pedro I teria sido, segundo Caio Prado, uma vitória contra o autoritarismo e em favor dos 

anseios populares. 
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Romantismo (poesia)  

 

Resumo 

 

Entender o contexto do Romantismo a cada geração é fundamental, a fim de observar como ocorreu uma 

transformação de ideias e sentimentos por parte do eu lírico. A linguagem subjetiva e o sentimentalismo 

prevalecem. Entretanto, a geração Ultrarromântica desvincula-se dos acontecimentos de mundo e focaliza 

em suas emoções, enquanto que posteriormente, na geração Condoreira, a poesia carrega um valor mais 

social. 

 

Primeira Geração Romântica 

A primeira geração romântica é caracterizada como Nacionalista ou Indianista e tinha o intuito de despertar 

o sentimento de amor à pátria, uma vez que, após tantos anos de Brasil-Colônia, era necessário implantar 

um apego à terra tupiniquim e valorizar as belezas e os valores da região, ainda que de forma idealizada. 

Além disso, a imagem do índio é resgatada como a representação do herói nacional. 

 

Contexto Histórico 

O contexto histórico da primeira geração é marcado pela transição do Brasil-Colônia para o Brasil-Império. 

Em 1822, com a Independência do Brasil, após tantos anos de o país vivendo como colônia, fez-se necessário 

criar uma arte vinculada às nossas raízes nacionais. Os principais acontecimentos e influências que marcam 

esse período são: 

• Instalação da Corte Portuguesa no Brasil (1808); 

• Abertura dos Portos; 

• Chegadas das missões estrangeiras (científicas e culturais); 

• Revolução Industrial; 

• Era Napoleônica; 

• Revolução Francesa. 

 

Principais características da primeira fase 

Veja abaixo os principais aspectos sobre a escola romântica: 

• Idealização amorosa; 

• Sentimento nacionalista, culto à pátria; 

• Fuga à realidade; 

• Amor platônico por parte do eu lírico pela amada; 

• Índio abordado de forma superficial, salvador da pátria; 

• Linguagem subjetiva; 
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• Maior liberdade formal; 

• Vocabulário mais simples; 

• Natureza mais real, deixa de ser plano de fundo e interage com o eu lírico. 

 

Na poesia, os nomes que mais se destacam são Gonçalves Dias e Gonçalves de Magalhães. 

 

 

Disponíevel em: http://1.bp.blogspot.com/-6qfimEyOheE/UXE1SEhq-SI/AAAAAAAAG1o/nMx4QUKP-oI/s1600/%C3%ADndio.jpeg 

 

Segunda Geração Romântica 

Com inspiração nas obras dos poetas Lord Byron e Goethe, a Segunda Fase do Romantismo, 

conhecida também como “mal do século” é caracterizada pelo alto sentimentalismo. Algumas décadas 

depois da independência do Brasil, os poetas começaram a se desvincular do compromisso com a 

nacionalidade, exaltado na geração anterior e, com isso, há uma expressão maior de seus sentimentos, numa 

posição egocêntrica de desinteresse ao contexto histórico. 

Os ideais da Revolução Francesa - grande marco para o início do Romantismo na Europa -, “liberdade, 

igualdade e fraternidade” já não eram mais propagados com a mesma força e, nesse período, o homem passa 

a desacreditar nesses valores. Há um enorme sentimento de insatisfação com o mundo, um “desencaixe” 

do ser humano com a vida, uma sensação de falta de conexão com a realidade. Tudo isso provoca um 

pessimismo no eu-lírico, causando uma aproximação com a morte e atração pelo elemento noturno/obscuro.  

 

Principais características da segunda fase: 

• Pessimismo; 

• Atração pela noite/noturno; 

• Sentimentalismo; 

• Fuga à realidade; 

• Idealização amorosa; 

• A amada/musa inatingível; 

• Figura feminina representando a pureza - anjo, criança, virgem; 
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• Idealização do amor x medo de amar. 

 

Dentre os principais autores da época, podemos citar: Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu, 

Fagundes Varela e Junqueira Freire. 

 

Terceira Geração Romântica 

Enquanto a Primeira Fase Romântica apresentava uma preocupação com a construção da identidade 

nacional, e a Segunda Fase se voltava para o egocentrismo e pessimismo do indivíduo, a Terceira Fase do 

Romantismo - conhecida como Geração Condoreira - exibia  um desejo de renovação da sociedade brasileira. 

Questionadora dos ideais da primeira geração, o condoreirismo teve muito engajamento político-social, 

denunciando as condições dos escravos. Os poetas dessa geração reivindicavam uma poesia social com 

valores de igualdade, justiça e liberdade. 

 

Principais características da terceira fase: 

• Poesia social e libertária; 

• Geração “hugoana/hugoniana”; 

• Identidade nacional; 

• Abolicionismo; 

• Identidade africana como parte da identidade brasileira; 

• Negação ao amor platônico; 

• Erotismo e pecado. 

 

Dentre os principais autores da época, podemos citar: Castro Alves (o poeta dos escravos) e Sousândrade. 
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Exercícios 

 

1. "O indianismo dos românticos [...] denota tendência para particularizar os grandes temas, as grandes 

atitudes de que se nutria a literatura ocidental, inserindo-as na realidade local, tratando-as como 

próprias de uma tradição brasileira." 
(Antonio Candido, Formação da Literatura Brasileira) 

Considerando-se o texto acima, pode-se dizer que o indianismo, na literatura romântica brasileira: 

a) procurou ser uma cópia dos modelos europeus. 

b) adaptou a realidade brasileira aos modelos europeus. 

c) ignorou a literatura ocidental para valorizar a tradição brasileira. 

d) deformou a tradição brasileira para adaptá-la à literatura ocidental. 

e) procurou adaptar os modelos europeus à realidade local. 
  

 
2. A natureza, nessa estrofe: 
 

“Do tamarindo a flor abriu-se, há pouco, 

Já solta o bogari mais doce aroma! 

Como prece de amor, como estas preces, 

No silêncio da noite o bosque exala.” 
(Gonçalves Dias) 

  

Obs.: tamarindo = árvore frutífera; o fruto dessa mesma planta 

bogari = arbusto de flores brancas 

 

a) É concebida como uma força indomável que submete o eu lírico a uma experiência erótica 

instintiva. 

b) Expressa sentimentos amorosos. 

c) É representada por divindade mítica da tradição clássica. 

d) Funciona apenas como quadro cenográfico para o idílio amoroso. 

e) É recriada objetivamente, com base em elementos da fauna e da flora nacionais. 
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3. Canção do exílio 

  Minha terra tem palmeiras,  

Onde canta o Sabiá;  

As aves, que aqui gorjeiam,  

Não gorjeiam como lá. 

 

Nosso céu tem mais estrelas,  

Nossas várzeas têm mais flores,  

Nossos bosques têm mais vida,  

Nossa vida mais amores. 

  

Em  cismar, sozinho, à noite,  

Mais prazer eu encontro lá;  

Minha terra tem palmeiras,  

Onde canta o Sabiá. 

  

Minha terra tem primores,  

Que tais não encontro eu cá;  

Em cismar sozinho, à noite 

Mais prazer eu encontro lá;  

Minha terra tem palmeiras,  

Onde canta o Sabiá. 

  

Não permita Deus que eu morra,  

Sem que eu volte para lá;  

Sem que disfrute os primores  

Que não encontro por cá;  

Sem qu'inda aviste as palmeiras,  

Onde canta o Sabiá. 
 (Gonçalves Dias) 

Gonçalves Dias consolidou o romantismo no Brasil. Sua “Canção do exílio” pode ser considerada 

tipicamente romântica porque: 

a) apoia-se nos cânones formais da poesia clássica greco-romana; emprega figuras de ornamento, 

até com certo exagero; evidencia a musicalidade do verso pelo uso de aliterações. 

b) exalta terra natal; é nostálgica e saudosista; o tema é tratado de modo sentimental, emotivo. 

c) utiliza-se do verso livre, como ideal de liberdade criativa; sua linguagem é hermética, erudita; 

glorifica o canto dos pássaros e a vida selvagem. 

d) poesia e música se confundem, como artifício simbólico; a natureza e o tema bucólico são 

tratados com objetividade; usa com parcimônia as formas pronominais de primeira pessoa. 

e) refere-se à vida com descrença e tristeza; expõe o tema na ordem sucessiva, cronológica; utiliza-

se do exílio como o meio adequado de referir-se à evasão da realidade. 
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4. Leia atentamente os versos seguintes: 

  

Eu deixo a vida com deixa o tédio 

Do deserto o poeta caminheiro 

- Como as horas de um longo pesadelo 

Que se desfaz ao dobre de um mineiro.  

  

Esses versos de Álvares de Azevedo significam a: 

a) revolta diante da morte. 

b) aceitação da vida como um longo pesadelo. 

c) aceitação da morte como a solução. 

d) tristeza pelas condições de vida. 

e) alegria pela vida longa que teve. 

 
 
5. Se uma lágrima as pálpebras me inunda, 

Se um suspiro nos seios treme ainda, 

 

É pela virgem que sonhei...que nunca 

Aos lábios me encostou a face linda!  
(Álvares de Azevedo) 

A característica do Romantismo mais evidente nesta quadra é: 

a) o espiritualismo 

b) o pessimismo 

c) a idealização da mulher 

d) o confessionalismo 

e) a presença do sonho 

 
 
6.  Minh’alma é triste como a rola aflita 

Que o bosque acorda desde o albor da aurora, 

E em doce arrulo que o soluço imita 

O morto esposo gemedora chora. 

A estrofe apresentada revela uma situação caracteristicamente romântica. Aponte-a. 

a) A natureza agride o poeta: neste mundo, não há amparo para os desenganos morosos. 

b) A beleza do mundo não é suficiente para migrar a solidão do poeta. 

c) O poeta atribui ao mundo exterior estados de espírito que o envolvem. 

d) A morte, impregnando todos os seres e coisas, tira do poeta a alegria de viver. 

e) O poeta recusa valer-se da natureza, que só lhe traz a sensação da morte. 
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7. O ensaísta Roberto Schwarz alude ao fato de haver no país um descompasso ideológico, isto é, o 

desconcerto de uma sociedade escravista, mais as ideias importadas do liberalismo europeu. De onde 

a sensação de que, no Brasil, as ideias estão deslocadas em relação ao seu uso europeu: há um 

desacordo entre a situação local e o molde importado. As ‘nossas’ coisas, assim, não seriam nossas. 

Dos itens abaixo, o exemplo literário que reflete o espírito do tema acima exposto é: 

a) “Alguém há de cuidar que é frase inchada / Daquela que lá se usa entre essa gente” (Cláudio 

Manuel da Costa)  

b) “Invejo o ourives quando escrevo;/ Imito o amor / Com que ele, em ouro, o alto-relevo / Faz de 

uma flor.” (Olavo Bilac) 

c) “Minha terra tem primores, / Que tais não encontro eu cá; / Em cismar – sozinho à noite - / Mais 

prazer encontro eu lá;” (Gonçalves Dias)  

d) “A praça! A praça é do povo / Como o céu é do condor,” (Castro Alves)  

e) “Tupi or not tupi, that is the question”. (Oswald de Andrade) 

 
8. O trecho a seguir é parte do poema “Mocidade e morte”, do poeta romântico Castro Alves: 

 
Oh! eu quero viver, beber perfumes 

Na flor silvestre, que embalsama os ares; 

Ver minh'alma adejar pelo infinito, 

Qual branca vela n'amplidão dos mares. 

No seio da mulher há tanto aroma... 

Nos seus beijos de fogo há tanta vida... 

– Árabe errante, vou dormir à tarde 

À sombra fresca da palmeira erguida. 

Mas uma voz responde-me sombria: 

Terás o sono sob a lájea fria. 

ALVES, Castro. Os melhores poemas de Castro Alves. Seleção de Lêdo Ivo. São Paulo: Global, 1983. 

a) embalsama. 

b) infinito. 

c) amplidão. 

d) dormir. 

e) sono. 

 

9. Em relação ao Romantismo brasileiro, todas as afirmações são verdadeiras, exceto: 
a) expressões do nacionalismo através da descrição de costumes e regiões do brasil. 

b) análise crítica e científica dos fenômenos da sociedade brasileira. 

c) desenvolvimento do teatro nacional. 

d) expressão poética de temas confessionais, indianistas e humanistas. 

e) caracterização do romance como forma de entretenimento e moralização. 
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10. "Cantor das selvas, entre bravas matas 
Áspero tronco da palmeira escolho, 

Unido a ele soltarei meu canto, 

Enquanto o vento nos palmares zune, 

Rugindo os longos, encontrados leques." 

  

Os versos acima, de Os Timbiras, de Gonçalves Dias, apresentam características da primeira geração 

romântica: 

a) apego ao equilíbrio na forma de expressão; presença do nacionalismo, pela temática indianista e 

pela valorização da natureza brasileira. 

b) resistência aos exageros sentimentais e à forma de expressão subordinada às emoções; visão 

da poesia a serviço de causas sociais, como a escravidão. 

c) expressão preocupada com o senso de medida; "mal do século"; natureza como amiga e 

confidente. 

d) transbordamento na forma de expressão; valorização do índio como típico homem nacional; 

apresentação da natureza como refúgio dos males do coração. 

e) expressão a serviço da manifestação dos estados de espírito mais exagerados; sentimento 

profundo de solidão. 
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Gabarito 

 

1. E 

Apesar de ser um movimento que tinha tendências nacionalistas e de valorização à pátria, o indianismo 

romântico europeizava o índio brasileiro, porque a arte daquela época ainda era moldada pelas vertentes 

europeias. 

 

2. B 

Característica típica dos românticos era utilizar a natureza como elemento expressivo dos sentimentos 

do eu-lírico.  

 

3. B 

A alternativa B expressa as características românticas contidas na música. Há um forte sentimento de 

saudade e uma ânsia por voltar para a terra natal que é hiperbolicamente melhor do que as terras de 

exílio. 

 

4. C 

A morte é tema recorrente na segunda geração romântica, vista muitas vezes como a única saída para 

as desilusões e limitações da vida. 

 

5. C 

 No poema, podemos ver que a mulher amada pelo eu-lírico é caracterizada como virgem e de face lida. 

Isso demonstra uma idealização feminina, característica marcante dessa época.  

 

6. C 

 A exteriorização dos sentimentos do eu-lírico se materializa em elementos da natureza que atuam 

como representações, complementos e/ou extensões destes. 

 

7. E 

A alternativa E é correta porque o Manifesto Antropofágico pode ser aproximado das colocações de 

Roberto Schwartz. A alternativa D, sobre Castro Alves, salienta a importância social da participação 

popular em questões sociais, no caso, a abolicionista.  

 

8. E 

 “lájea fria” representa a sepultura, por isso o sono é igual a morte. 

 

9. B 

A alternativa B apresenta características do Realismo. 

 

10. A 

A própria alternativa se justifica, por apresentar as características da primeira fase romântica. 
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Equação e inequação 

 

Resumo 

 

Antes de apresentarmos o conceito de função afim, vejamos a resolução de um problema envolvendo 

uma situação do dia a dia. 

Ex : Beatriz pegou um táxi para ir à casa de sua namorada que fica a 15 km de distância . O valor cobrado 

engloba o preço da parcela fixa ( bandeirada ) de R$ 4,00 mais R$ 1,60 por quilômetro rodado. 

 

→ Ou seja ela pagou : 15 x R$1,60 pela distância percorrida e mais R$ 4,00 pela bandeirada; isto é : R$24,00 

+ R$4,00 = R$28,00. 

 

→ Se a casa do namorado ficasse a 25 km de distância. Beatriz teria pago pela corrida : 

25 x R$1,60 pela distância percorrida e mais R$ 4,00 pela bandeirada = R$ 44,00. 

 

Definição 

Chama-se função polinomial do 1° grau ou função afim, de qualquer função f dada por uma lei da 

forma f(x) = ax + b, em que a e b são números reais dados e a não pode ser zero. 

Na lei f(x) = ax + b, o número a é chamado de coeficiente angular e o número b (termo independente) 

é chamado de coeficiente linear. 

 

Função Linear: 

Um caso particular de função afim é aquele em que b=0 neste caso, temos a função afim de f dada 

pela lei da função f(x)=ax, que recebe uma denominação especial de função linear. 

 

Raiz ou zero da função: 

Chama-se raiz, da função da por f(x)=ax+b, o número real tal que f(x)=0.  

Ex: Ache a raiz de f(x)=2x-5 

                                     0 = 2x-5 

                                       5 = 2x 

                                         X = 
5

2
 

 

A raiz de uma função é um dos pontos mais importantes pois é onde a função corta o eixo x. Uma 

função de 1° grau só pode ter uma raiz real. 
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Taxa de crescimento: 

Na lei da função f(x)=ax+b dizemos que o coeficiente a é chamado de taxa de variação, ou taxa de 

crescimento da função.  

  

Gráfico: 

O gráfico de uma função do 1° grau, dada por y=ax+b, com a≠ 0 é uma reta oblíqua aos eixos 0x e 0y. 

Ex: vamos construir o gráfico da função: 

 

f(x)=2x-4 , como o gráfico é uma reta basta obter dois pontos e ligá-los.  

Para x=0 , temos y=2.0-4 = y=-4. Portanto um ponto é (0,-4). Observe que, para x = 0, y = b. 

Para y=0 , temos 0=2x-4 , ( RAIZ DA FUNÇÃO ), x=2 . Portanto um ponto é (2,0) 

 

 
 

Crescimento e decrescimento da função: 

Temos também que: 

1. se  a>0 temos que a função é crescente. 

2. se  a<0 temos que a função é decrescente. 
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Exercícios 

 

1. Um reservatório é abastecido com água por uma torneira e um ralo faz a drenagem da água desse 

reservatório. Os gráficos representam as vazões Q, em litro por minuto, do volume de água que entra 

no reservatório pela torneira e do volume que sai pelo ralo, em função do tempo t, em minuto. 

 
 

Em qual intervalo de tempo, em minuto, o reservatório tem uma vazão constante de enchimento? 

a)  De 0 a 10. 

b) De 5 a 10. 

c) De 5 a 15. 

d) De 15 a 25. 

e) De 0 a 25. 

 

 

2. Chegando ao destino de uma mesma viagem, os turistas X e Y alugarão, cada um deles, um carro. 

Fizeram, previamente, cotações com as mesmas três locadoras de automóveis da região. Os valores 

dos aluguéis estão representados pelas expressões dadas no quadro, sendo K o número de 

quilômetros percorridos, e N o número de diárias pagas pelo aluguel.  

 
 

O turista X alugará um carro em uma mesma locadora por três dias e percorrerá 250 km. Já a pessoa 

Y usará o carro por apenas um dia e percorrerá 120 km. Com o intuito de economizarem com as 

locações dos carros, e mediante as informações, os turistas X e Y alugarão os carros, respectivamente, 

nas empresas 

a) I e II.  

b) I e III.  

c) II e II.  

d) II e III.  

e) III e I.  
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3. A água para o abastecimento de um prédio é armazenada em um sistema formado por dois 

reservatórios idênticos, em formato de bloco retangular, ligados entre si por um cano igual ao cano de 

entrada, conforme ilustra a figura. 

 

 
 

A água entra no sistema pelo cano de entrada no Reservatório 1 a uma vazão constante e, ao atingir 

o nível do cano de ligação, passa a abastecer o Reservatório 2. Suponha que, inicialmente, os dois 

reservatórios estejam vazios. 

Qual dos gráficos melhor descreverá a altura h do nível da água no Reservatório 1, em função do 

volume V de água no sistema? 

 

a)  
b)  

c)  
d)  

e)  
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4. Na aferição de um novo semáforo, os tempos são ajustados de modo que, em cada ciclo completo 

(verde-amarelo- vermelho), a luz amarela permaneça acesa por 5 segundos, e o tempo em que a luz 

verde permaneça acesa seja igual a 2/3 do tempo em que a luz vermelha fique acesa. A luz verde fica 

acesa, em cada ciclo, durante X segundos e cada ciclo dura Y segundos. Qual é a expressão que 

representa a relação entre X e Y? 

a) 5X − 3Y + 15 = 0 

b) 5X − 2Y + 10 = 0 

c) 3X − 3Y + 15 = 0 

d) 3X − 2Y + 15 = 0 

e)  3X − 2Y + 10 = 0 

 

 

5. As curvas de oferta e de demanda de um produto representam, respectivamente, as quantidades que 

vendedores e consumidores estão dispostos a comercializar em função do preço do produto. Em 

alguns casos, essas curvas podem ser representadas por retas. Suponha que as quantidades de oferta 

e de demanda de um produto sejam, respectivamente, representadas pelas equações: 

 

QO = –20 + 4P 

QD = 46 – 2P 

 

Em que QO é quantidade de oferta, QD é a quantidade de demanda e P é o preço do produto. 

A partir dessas equações, de oferta e de demanda, os economistas encontram o preço de equilíbrio de 

mercado, ou seja, quando QO e QD se igualam. Para a situação descrita, qual o valor do preço de 

equilíbrio? 

a) 5 

b) 11 

c) 13 

d) 23 

e) 33 
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6. Após realizar uma pesquisa de mercado, uma operadora de telefonia celular ofereceu aos clientes que 

utilizavam até 500 ligações ao mês o seguinte plano mensal: um valor fixo de R$12,00 para os clientes 

que fazem até 100 ligações ao mês. Caso o cliente faça mais de 100 ligações, será cobrado um valor 

adicional de R$ 0,10 por ligação, a partir da 101ª até a 300ª; e caso realize entre 300 e 500 ligações, 

será cobrado um valor fixo mensal de R$32,00. Com base nos elementos apresentados, o gráfico que 

melhor representa a relação entre o valor mensal pago nesse plano e o número de ligações feitas é: 

 

a)  b)  

c)  

 

d)  
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7. Cinco empresas de gêneros alimentícios encontram-se à venda. Um empresário, almejando ampliar 

os seus investimentos, deseja comprar uma dessas empresas. Para escolher qual delas irá comprar, 

analisa o lucro (em milhões de reais) de cada uma delas, em função de seus tempos (em anos) de 

existência, decidindo comprar a empresa que apresente o maior lucro médio anual. 

O quadro apresenta o lucro (em milhões de reais) acumulado ao longo do tempo (em anos) de 

existência de cada empresa. 

` 

O empresário decidiu comprar a empresa 

a) F. 

b) G. 

c) H. 

d) M. 

e) P. 

 

 
 

8. O prefeito de uma cidade deseja construir uma rodovia para dar acesso a outro município. Para isso, 

foi aberta uma licitação na qual concorreram duas empresas. A primeira cobrou R$ 100 000,00 por km 

construído (n), acrescidos de um valor fixo de R$ 350 000,00, enquanto a segunda cobrou R$ 120 

000,00 por km construído (n), acrescidos de um valor fixo de R$ 150 000,00. As duas empresas 

apresentam o mesmo padrão de qualidade dos serviços prestados, mas apenas uma delas poderá ser 

contratada. Do ponto de vista econômico, qual equação possibilitaria encontrar a extensão da rodovia 

que tornaria indiferente para a prefeitura escolher qualquer uma das propostas apresentadas?  

a) 100n + 350 = 120n + 150  

b) 100n + 150 = 120n + 350  

c) 100(n + 350) = 120(n + 150)  

d) 100(n + 350 000) = 120(n +150 000)  

e) 350(n + 100 000) = 150(n + 120 000) 
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9. O saldo de contratações no mercado formal no setor varejista da região metropolitana de São Paulo 

registrou alta. Comparando as contratações deste setor no mês de fevereiro com as da janeiro deste 

ano, houve incremento de 4 300 vagas no setor, totalizando 880 605  trabalhadores com carteira 

assinada.  

Disponível em: http://www.folha.uol.com.br Acesso em: 26 abr. 2010 (adaptado) 

 

Suponha que o incremento de trabalhadores no setor varejista seja sempre o mesmo nos seis 

primeiros meses do ano. Considerando-se que y e x representam, respectivamente, as quantidades 

de trabalhadores no setor varejista e os meses, janeiro sendo o primeiro, fevereiro, o segundo, e 

assim por diante, a expressão algébrica que relaciona essas quantidades nesses meses é:  

a)  y = 4 300x  

b) y = 884 905 x 

c) y = 872 005 + 4 300x  

d) y = 876 305 + 4 300x 

e) y = 880 605 + 4 300x 

 

 

10. O gráfico mostra o número de favelas no município do Rio de Janeiro entre 1980 e 2004, considerando 

que a variação nesse número entre os anos considerados é linear. 

 
Se o padrão na variação do período 2004/2010 se mantiver nos próximos 6 anos, e sabendo que o 

número de favelas em 2010 é 968, então o número de favelas em 2016 será: 

a) menor que 1150. 

b) 218 unidades maior que em 2004. 

c) maior que 1150 e menor que 1200. 

d) 177 unidades maior que em 2010. 

e) maior que 1200. 

 

http://www.folha.uol.com.br/


 
 

 

 

9 

Matemática 
 

Gabarito 

 

1. B 

O reservatório terá uma vazão constante de enchimento quando, no intervalo em que isso  ocorrer, as 

vazões da torneira e do ralo forem constantes. Do gráfico, as duas vazões são constantes 

simultaneamente no intervalo de 5 a 10. 

 

2. B 

Precisamos calcular o valor cobrado em cada empresa e comparar. 

X) N = 3 e K = 250 

I: 100.3 + 0,8.250 = 500 

II: 70.3 + 1,2.250 = 510 

III: 120.3 + 0,6.250 = 510 

 

Y) N = 1 e K = 120 

I: 100.1 + 0,8.120 = 196 

II: 70.1 + 1,2.120 = 214 

III: 120.1 + 0,6.120 = 192 

 

3. A 

Como o reservatório 1 é um prisma então seu crescimento até o nível do cano de ligação é uma 

função linear. 

Durante a passagem pelo cano de ligação até o preenchimento do reservatório 2 temos uma função 

constante. 

Após a passagem pelo cano de ligação, o reservatório 1 e o reservatório 2 crescem de forma linear 

com inclinação inferior a do primeiro instante. 

Letra A. 

 

4. B 
Em cada ciclo Y: 
Luz vermelha acesa : V segundos 
Luz verde acesa: X segundos e 2/3 de V 
Luz amarela acesa: 5 segundos 
X  = 2/3 . V ⇔ V = 3X/2 
X + Y + V = Y ⇔ X + 5+ 3X/2 = Y ⇔ 5X  – 2Y + 10 = 0 
 

5. B 

Sendo Q0 = – 20 + 4P e QD = 46 – 2P, o preço de equilíbrio se obtém para Q0 = QD. 

Logo: 

– 20 + 4P = 46 – 2P ⇔ P = 11 

 

6. B 

No primeiro instante 0 a 100, o preço é constante, de 101 a 300 variável e de 301 a 500 volta a ser 

constante. O gráfico que mostra isso é o B.  
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7. B 
O lucro médio de cada empresa será: 
F: 24 ÷ 3 = 8 milhões de reais 
G: 24 ÷ 2 = 12 milhões de reais 
H: 25 ÷ 2,5 = 10 milhões de reais 
M: 15 ÷ 1,5 = 10 milhões de reais 
P: 9 ÷ 1,5 = 6 milhões de reais 
A empresa que apresenta o maior lucro anual é a empresa G. 
 

8. A 

 

9. C 

 

10. C 

 

De acordo com o enunciado, sendo x o número de favelas em 2016, temos: 

x – 750 = 2 . 218 ⇔ x = 1186. 
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Função exponencial 

 

Resumo 

 

Função exponencial  

A função exponencial é uma aplicação de que associa a todo número real x ao resultado da 

potência 
xa , em que a, chamada base da função exponencial é um número real positivo e diferente de 1. 

 

 

Cuidado! Precisamos tomar alguns cuidados em relação à base a. 

 

Se a base fosse negativa, nem sempre o resultado da função não seria um número real. Observe o 

exemplo: 

( )

( )
0,5

( ) 2

(0,5) 2 2

x
f x

f

= −

= − = −
 

Sabemos que esse resultado não existe no conjunto dos números reais. 

 

Se a base for igual a zero, também poderá nos trazer problemas. Observe o exemplo: 

( )
1

( )

1
( 1) 0

0

xf x o

f
−

=

− = =
 

Sabemos que divisão por 0 é indeterminado. 

 

Se a base for igual a 1, o resultado da função seria sempre 1, o que a tornaria uma função constante e não 

exponencial.  
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Gráfico  

Sendo respeitadas todas as restrições, construiremos o gráfico da função exponencial. Dividiremos em 

casos: 

1º caso: a > 1 

Ex: ( ) 2xf x =  

 

 

Podemos observar algumas coisas importantes: 

• A função é crescente, pois a base é maior do que 1. 

• A curva nunca corta o eixo x, pois é impossível que uma potência de base positiva dê 0. 

• A curva corta o eixo y em y = 1, pois, quando x = 0, temos que 
0(0) 2 1f = = . 

        

2º caso: a > 0 

Ex: 
1

( )
2

x

f x
 

=  
 

 

 

 

Podemos observar algumas coisas importantes: 

• A função é decrescente, pois a base está entre 0 e 1. 

• A curva nunca corta o eixo x, pois é impossível que uma potência de base positiva dê 0. 

• A curva corta o eixo y em y = 1, pois, quando x = 0, temos que 

0
1

(0) 1
2

f = = . 
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Exercícios 

 

1. O governo de uma cidade está preocupado com a possível epidemia de uma doença infectocontagiosa 

causada por bactéria. Para decidir que medidas tomar, deve calcular a velocidade de reprodução da 

bactéria. Em experiências laboratoriais de uma cultura bacteriana, inicialmente com 40 mil unidades, 

obteve-se a fórmula para a população: 

3( ) 40 2 tp t =   

Em que t é o tempo, em hora, e p(t) é a população, em milhares de bactérias. Em relação à quantidade 

inicial de bactérias, após 20 min, a população será 

a) reduzida a um terço. 

b) reduzida à metade. 

c) reduzida a dois terços. 

d) duplicada. 

e) triplicada. 

 

 

2. Admita que um tipo de eucalipto tenha expectativa de crescimento exponencial, nos primeiros anos 

após seu plantio, modelado pela função 
1( ) ty t a −= , na qual y representa a altura da planta em metro, 

t é considerado em ano, e a é uma constante maior que 1. O gráfico representa a função y. 

 

 

Admita ainda que y(0) fornece a altura da muda quando plantada, e deseja-se cortar os eucaliptos 

quando as mudas crescerem 7,5 m após o plantio. O tempo entre a plantação e o corte, em ano, é igual 

a 

a) 3. 

b) 4. 

c) 6. 

d) log27. 

e)  log215. 
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3. O sindicato de trabalhadores de uma empresa sugere que o piso salarial da classe seja de R$ 1 800,00, 

propondo um aumento percentual fixo por cada ano dedicado ao trabalho. A expressão que 

corresponde à proposta salarial (s), em função do tempo de serviço (t), em anos, é s(t) = 1800 X (1,03)t. 

De acordo com a proposta do sindicato, o salário de um profissional dessa empresa com 2 anos de 

tempo de serviço será, em reais, 

a) 7.416,00. 

b) 3.819,24. 

c) 3.709,62. 

d) 3.708,00. 

e) 1.909,62. 

 

 

4. Em um experimento uma cultura de bactérias tem sua população reduzida pela metade a cada hora, 

devido à ação de um agente bactericida. Neste experimento, o número de bactérias em função do 

tempo pode ser modelado por uma função do tipo 

a) Afim 

b) Seno 

c) Cosseno 

d) logarítmica crescente 

e) exponencial 
 

 

5. A função real f definida por ( ) 3xf x a b= + , sendo a e b constantes reais, está graficamente 

representada abaixo. 

 
 

Pode-se afirmar que o produto (a.b) pertence ao intervalo real: 

a) [ 4, 1[− −  

b) [ 1, 2[−  

c) [2,5[  

d) [5,8]  
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6. Em um plano cartesiano o ponto P(a,b), com a e b reais, é o ponto máximo da função 

( ) ² 2 8f x x x= − + + . Se a função 
2( ) 3 x kg x − += , com k um número real, é tal que g(a) = b, o valor de 

k é: 

a) 2 

b) 3 

c) 4 

d) 1 

e) 0 
 

 

7. Em 1798, Thomas Malthus, no trabalho “An Essay on the Principle of Population”, formulou um modelo 

para descrever a população presente em um ambiente em função do tempo. Esse modelo, utilizado 

para acompanhar o crescimento de populações ao longo do tempo t, fornece o tamanho N(t) da 

população pela lei 
0( ) ktN t N e=  , onde N0 representa a população presente no instante inicial e k, 

uma constante que varia de acordo com a espécie de população. A população de certo tipo de bactéria 

está sendo estudada em um laboratório, segundo o modelo de Thomas Malthus. Inicialmente foram 

colocadas 2000 bactérias em uma placa de Petri e, após 2 horas, a população inicial havia triplicado. 

A quantidade de bactérias presente na placa 6 horas após o início do experimento deverá aumentar: 

a) 6 vezes    

b) 8 vezes    

c) 18 vezes    

d) 27 vezes    

 

 

8. Um modelo de automóvel tem seu valor depreciado em função do tempo de uso segundo a função 

( ) . tf t b a= , com t em ano. Essa função está representada no  gráfico. 

 
Qual será o valor desse automóvel, em real, ao completar dois anos de uso? 

a) 48000 

b) 48114 

c) 48600 

d) 48870 

e) 49683 
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9. Uma aplicação bancária é representada graficamente conforme figura a seguir.                         
 

 

   

 

M é o montante obtido através da função exponencial M = C.(1,1)t, C  é o capital inicial e t é o tempo 

da aplicação. Ao final de 04 meses o montante obtido será de : 

a) R$ 121,00    

b) R$ 146,41    

c) R$ 1210,00    

d) R$ 1464,10    

 

 

10. A análise de uma aplicação financeira ao longo do tempo mostrou que a expressão 
0,0625( ) 1000 2 tV t =   fornece uma boa aproximação do valor V (em reais) em função do tempo t (em 

anos), desde o início da aplicação. Depois de quantos anos o valor inicialmente investido dobrará? 

a) 8 

b) 12 

c) 16 

d) 24 

e) 32 
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Gabarito 

 

1. D 

 

 

2. B 

 

 

3. E 

 

4. E 

 

 

5. A 

 

6. C 
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7. D 

 

 

8. C 

 

 

9. D 

 

 

10. C 
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Semelhança de polígonos 

 

Resumo 

 

Pegue uma figura e a aumente. Depois, a diminua. Temos 3 figuras com o mesmo desenho, só que de 

tamanhos diferentes. Dizemos, assim, que elas são semelhantes entre si. 

Ex.: O logo do descomplica em tamanhos diferentes. 

 
Agora, vamos formalizar esse conceito. 

 

Semelhança de polígonos 

Polígonos são semelhantes quando possuem: 

• Ângulos respectivamente iguais. 

• Lados homólogos proporcionais. 

 

Vamos estudar o caso mais clássico de semelhança: Triângulos. 

 

Semelhança de triângulos 

Dois triângulos são semelhantes se possuírem os ângulos iguais. Na verdade, se garantirmos que 2 

ângulos são iguais, já podemos dizer que são semelhantes, pois a soma dos ângulos internos de um 

triângulo é constante igual a 180 graus. 

 

Temos que:   

 

Se a razão de semelhança de dois triângulos é 𝑘, então a razão entre dois elementos homólogos 

(alturas, por exemplo) também é 𝑘. Essa razão também é válida para os perímetros (soma dos lados). 
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Exercícios 

 

1. O dono de um sítio pretende colocar uma haste de sustentação para melhor firmar dois postes de 

comprimentos iguais a 6m e 4m. A figura representa a situação real na qual os postes são descritos 

pelos segmentos AC e BD e a haste é representada pelo segmento EF, todos perpendiculares ao solo, 

que é indicado pelo segmento de reta AB. Os segmentos AD e BC representam cabos de aço que serão 

instalados. 

 

Qual deve ser o valor do comprimento da haste EF? 

a) 1 m 

b) 2 m 

c) 2,4 m 

d) 3 m 

e) 2√6 m 

 

 

2. O circuito triangular de uma corrida está esquematizado na figura a seguir: As ruas TP e SQ são 

paralelas. Partindo de S, cada corredor deve percorrer o circuito passando, sucessivamente, por R, Q, 

P, T, retornando, finalmente, a S. Assinale a opção que indica o perímetro do circuito.  

 

 

 

a) 4,5 km  

b) 19,5 km  

c) 20,0 km  

d) 22,5 km  

e) 24,0 km 
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3. Um lateral L faz um lançamento para um atacante A, situado 32m à sua frente em uma linha paralela 

à lateral do campo de futebol. A bola, entretanto, segue uma trajetória retilínea, mas não paralela à 

lateral e quando passa pela linha de meio do campo está a uma distância de 12m da linha que une o 

lateral ao atacante. Sabendo-se que a linha de meio do campo está à mesma distância dos dois 

jogadores, a distância mínima que o atacante terá que percorrer para encontrar a trajetória da bola 

será de: 

 

a) 18,8m  

b) 19,2m  

c) 19,6m  

d) 20m  

e) 20,4m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

4 

Matemática 
 

4. O triângulo ABC tem altura h e base b (ver figura). Nele, está inscrito o retângulo DEFG, cuja base é o 

dobro da altura. Nessas condições, a altura do retângulo, em função de h e b, é dada pela fórmula: 

 

a)   

b)  

c)  

d)  

e)  

 

 

5. A rampa de um hospital tem na sua parte mais elevada uma altura de 2,2 metros. Um paciente ao 

caminhar sobre a rampa percebe que se deslocou 3,2 metros e alcançou uma altura de 0,8 metro. A 

distância em metros que o paciente ainda deve caminhar para atingir o ponto mais alto da rampa é: 

a) 1,16 metros 

b) 3,0 metros 

c) 5,4 metros 

d) 5,6 metros 

e) 7,04 metros 
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6. Um prédio tem sombra, pela luz solar, projetada no solo horizontal com 70 m. Simultaneamente um 

poste de 8m de altura localizado nas proximidades deste prédio também tem sua sombra projetada 

no solo. 

 

 

Sabendo que neste instante os raios solares fazem um ângulo de 45° com o solo, calcule a altura do 

prédio e a sombra do poste que, respectivamente, são: 

a) 70 m e 8 m 

b) 35 m e 8 m 

c) 70 m e 4 m 

d) 35 m e 4 m 

e) 20 m e 8 m 

 

 

7. Na figura abaixo, temos um quadrado AEDF  e AC 4=  e AB 6.=  

 

Qual é o valor do lado do quadrado?  

a) 2     

b) 2,4     

c) 2,5     

d) 3     
e) 4     
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8. Numa festa junina, além da tradicional brincadeira de roubar bandeira no alto do pau de sebo, quem 

descobrisse a sua altura ganharia um prêmio. O ganhador do desafio fincou, paralelamente a esse 

mastro, um bastão de 1m. Medindo-se as sombras projetadas no chão pelo bastão e pelo pau, ele 

encontrou, respectivamente, 25 dm e 125 dm. Portanto, a altura do “pau de sebo”, em metros, é 

a) 5,0. 

b) 5,5. 

c) 6,0. 

d) 6,5. 

 

9. O triângulo ABC  tem lados medindo 8 cm, 10 cm e 16 cm, enquanto o triângulo DEF,  semelhante a 

ABC,  tem perímetro 204 cm. O maior e o menor dos lados de DEF  medem, respectivamente,  

a) 64 cm e 32 cm.    

b) 60 cm e 48 cm.    

c) 48 cm e 24 cm.    

d) 96 cm e 48 cm.    

e) 96 cm e 64 cm.    

 
 
 
 

10. Suponha que dois navios tenham partido ao mesmo tempo de um mesmo porto A em direções 

perpendiculares e a velocidades constantes. Sabe-se que a velocidade do navio B é de 18 km/h e que, 

com 30 minutos de viagem, a distância que o separa do navio C é de 15 km, conforme mostra a figura: 

 

 

 

Desse modo, pode-se afirmar que, com uma hora de viagem, a distância, em quilômetros, entre os dois 

navios e a velocidade desenvolvida pelo navio C, em quilômetros por hora, serão, respectivamente: 

a) 30 e 25. 

b) 25 e 22. 

c) 30 e 24. 

d) 25 e 20. 

e) 25 e 24. 
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Gabarito 

 

1. C 

Os triângulos FEB e ACB são semelhantes por apresentarem ângulos congruentes entre si, assim: 

  
Os triângulos FEA e BDA também são semelhantes pela mesma razão, assim: 

 

 

Somando as equações encontradas a partir das semelhanças, tem-se que: 

 

Como FB + FE = AB, . Resolvendo a equação, encontramos EF = 2,4.  

 

2. B 

(PR) = (PQ) + (QR) 

(PR) = 6 

O triângulo TPR é semelhante ao triângulo SQR, então: 

(PR)/(QR) = (TR)/(SR) 

6/4 = (3 + SR)/(SR) 

6(SR) = 12 + 4(SR) 

(SR) = 6km 

 

(SQ)/(TP) = (QR)/(PR) 

3/(TP) = 4/6 

(TP) = 4,5km 

 

Perímetro = (SR) + (QR) + (QP) + (PT) + (TS) 

Perímetro = 6km + 4km + 2km+ 4,5km + 3km 

Perímetro = 19,5km. 

 

 

 

 

 

 

 

 

= 

1 



 
 

 

 

8 

Matemática 
 

3. B 
Observe a figura: 

 
O triângulo grande e o pequeno são semelhantes, mas, antes de calcular o valor de x por semelhança, 

precisamos calcular a hipotenusa do triângulo menor. Por Pitágoras: 

h² = 16² + 12² 

h = 20. 

 

Agora sim, podemos fazer semelhança: 

  
Resolvendo a equação, encontramos x = 19,2. 

 

4. D 

Primeiramente, vamos colocar as informações que o exercício nos deu no triângulo. A base é o dobro 

da altura, então vamos chamar de x a altura do retângulo e 2x sua base (já que é o dobro, como mostra 

o exercício). Veja como fica. 

  

Repare agora que o triângulo ABC é semelhante do triângulo ADG, ou seja o segmento de um deles 

sobre o segmento correspondente no outro é uma constante. Assim podemos montar uma relação 

entre a altura do triângulo ABC e do ADG e também de suas bases. 

  

Veja: Altura do triângulo ABC = h 

Altura do triângulo ADG = h-x (ou seja, a altura do triângulo ABC menos a altura do retângulo) 

Base do triângulo ABC = b 

Base do triângulo ADG = 2x 

 

http://4.bp.blogspot.com/-H4NltM8OqEE/Ut0vlEvipaI/AAAAAAAAADs/8rF80fzfCzQ/s1600/triangulos.png
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Assim, podemos montar e resolver a seguinte equivalência: 

  

 

5. D 

Observe a figura: 

 
O triângulo grande e o pequeno são semelhantes pois têm os mesmos ângulos. Assim, podemos 

calcular por semelhança o valor de x: 

  
Resolvendo a equação, encontramos x = 5,6. 

 

6. A 

Podemos fazer esta questão por semelhança, mas é interessante notar que os dois triângulos possuem 

um ângulo de 90° e um ângulo de 45°. Ou seja, estamos falando do famoso triângulo que é a metade de 

um quadrado, pois o terceiro ângulo é de 45°. Dessa maneira, os dois catetos possuem a mesma medida! 

Assim, AC = 70 e EF = 8. 

 

7. B 

 

Considerando x  a medida do lado do 
quadrado, temos: 

4,2x

24x10

x624x4

6

x

4

x4

CAB~CED

=

=

−=

=
−

ΔΔ
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8. A 

Observe a figura: 

 
O triângulo grande e o pequeno são semelhantes pois têm os mesmos ângulos. Assim, podemos 

calcular por semelhança o valor de x: 

  
Resolvendo a equação, encontramos x = 5. 

 

9. D 
Sendo x  o maior lado e y  o menor lado do triângulo DEF,  pode-se escrever: 

ABCp 8 10 16 34

34

= + + =

204

16 x

x 96

34

=

204

8 y

y 48=  

 

10. C 

Se B está a 18 km/h e já se passou 30min, então y = 18/2 = 9 km. 

Por Pitágoras,temos que x² + y² = 15². 

x² + 9² = 15² 

x = 12. 

Após 1 hora, a medida do segmento “raio B” medirá 18 km. 

 

Para descobrir a hipotenusa do triângulo maior, cujo cateto já sabemos que mede 18, usaremos 

semelhança de triângulos. 

  
Resolvendo a equação, encontramos BC = 30 km. 

Como podemos ver, o triângulo maior tem o dobro das medidas do triângulo menor, assim, AC = 24. 
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Pronomes (conceito, pessoas do discurso e pessoais) 

 

Resumo 

 

Conceito 

Pronomes são as palavras que acompanham ou substituem outros nomes, representando as pessoas do 

discurso, apontando determinada posição em relação às pessoas do discurso ou situando outros elementos.  

 

Tipos de pronomes 

Os pronomes podem ser classificados como pronomes substantivos ou pronomes adjetivos, dependendo de 

como são utilizados.  

 

1. Pronomes substantivos: São aqueles que ocupam o lugar do substantivo, sendo os núcleos expressos 

das expressões de que fazem parte. 

Ex.: Ela era a mais alta das alunas. 

Não acreditei que você falou isso. 

 

2. Pronomes adjetivos: São aqueles que acompanham o substantivo, modificando-o.  

Ex.: Minha carteira sumiu. 

     Algumas pessoas não vieram. 

 

Pronome Pessoais 

Os pronomes pessoais servem para caracterizar as pessoas de uma fala, por exemplo, a 1ª pessoa (quem 

fala), a 2ª pessoa (com quem se fala) e a 3ª pessoa (de quem se fala). Além disso, funcionam como elemento 

de coesão para a retomada de um nome anteriormente expresso.  

Veja o exemplo: “Levantaram Dona Rosário, embora ela não quisesse.”  

• 1ª pessoa: emissor  

• 2ª pessoa: receptor 

• 3ª pessoa: assunto (ou referente) 

 

Os pronomes que servem de sujeito na oração chamam-se retos. Os que desempenham o papel de 

complemento verbal denominam-se oblíquos. 

Os pronomes oblíquos possuem formas tônicas e átonas: as primeiras vêm precedidas de preposição; as 

segundas são partículas inacentuadas, que se colocam antes ou depois do verbo, como fossem sílaba extra.  

Exemplos: 

Vi-o. (forma átona) 

Veio até mim. (forma tônica) 
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Os pronomes pessoais do caso reto são aqueles que funcionam como sujeito ou predicativo do sujeito. Já 

os oblíquos são aqueles que funcionam como complementos de verbos ou nomes. Dividem-se, quanto à 

acentuação, em átonos (usados junto a formas verbais ou nominais) e tônicos (usados após preposição).  

 
Se os pronomes oblíquos ou objetivos exercem a função de objeto, logo eles são divididos em: 

a) objetivos diretos: me, te, nos, você, o, a, os, as vos, se. Também pertencem a este grupo as variações 

“lo”, “la”, “los”, “las”, “no”, “na”, “nos”, “nas”. 

b) objetivos indiretos: “me”, “te”, “se”, “lhe”, “nos”, “vos”, “lhes”. 

 
Obs.: os pronomes sujeitos (pessoal reto) são normalmente omitidos na Língua Portuguesa porque as 

desinências verbais bastam para a indicar a pessoa a que se refere, bem como o número gramatical (singular 

ou plural) dessa pessoa.  

 

Exemplo: (Eu) ando; (Nós) rimos.  

 
 

  Pronomes 
Pessoais Retos  
 

Pronomes Pessoais 
Oblíquos  
Átonos  

Pronomes Pessoais 
Oblíquos  
Tônicos  

Singula
r  

1ª pessoa 
2ª pessoa 
3ª pessoa  

eu 
tu 
ele, ela  

me 
te  
o, a, olhe 

mim, consigo 
ti, contigo 
ele, ela 

Plural  1ª pessoa 
2ª pessoa 
3ª pessoa  

nós  
vós  
eles, elas  

nos 
vos 
os, as, lhes  

nós, conosco 
vós, convosco 
eles, elas  

 
 

A 1ª pessoa do plural (nós) é conhecida como o plural da modéstia, pois é utilizado para evitar um tom 

impositivo ou muito pessoal de opiniões. Os escritores costumam utilizar-se do nós em lugar da forma verbal 

eu, por esse motivo. Essa estrutura é encontrada em redações de vestibulares, dissertações de mestrado, 

etc. pois o autor procura dar a impressão que as ideias que expõe são compartilhadas por seus leitores.  

 

Casos especiais: 

 

1. Caso os pronomes pessoais atuem como sujeito do verbo da oração de que fazem parte, mesmo que 

sejam antecedidos por preposição, devemos usar os pronomes retos. 

Ex.: Pediram para eu pegar um copo d´água.  

 

2. Se os pronomes de terceira pessoa do discurso atuarem como um complemento que exige o uso de 

preposição, devem ser usados os oblíquos átonos “lhe” e “lhes”.  

Ex.: Já lhe deram o presente. (Já deram o presente a ele(a) hoje).  
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3. Alguns pronomes pessoais oblíquos podem receber, ainda, outras subclassificações, que estão 

relacionadas ao papel semântico ou estrutural que desempenham: 

• Pronome pessoal oblíquo reflexivo 

Ex.: Ele se viu no espelho.  Eu me cortei. 

 

• Pronome pessoal oblíquo recíproco 

Ex.: Ele e ela se abraçaram. Falamo-nos com muito carinho.  

 

• Pronome pessoal oblíquo integrante do verbo. 

Ex.: Ele se arrependeu de não ter ido. João suicidou-se.  

 

 

Quer assistir um QQD sobre o tema e ainda baixar um mapa mental? Só clicar aqui! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://bit.ly/2Kn5PEK
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Exercícios 

 

1.  

 
VERÍSSIMO, L. F. As cobras em: Se Deus existe que eu seja atingido por um raio. Porto Alegre: 

L&PM, 1997. (Foto: Reprodução/Enem) 

O humor da tira decorre da reação de uma das cobras com relação ao uso de pronome pessoal reto, 

em vez de pronome oblíquo. De acordo com a norma-padrão da língua, esse uso é inadequado, pois 

a) contraria o uso previsto para o registro oral da língua. 

b) contraria a marcação das funções sintáticas de sujeito e objeto. 

c) gera inadequação na concordância com o verbo. 

d) gera ambiguidade na leitura do texto. 

e) apresenta dupla marcação de sujeito. 

 

 

2. O uso do pronome átono no início das frases é destacado por um poeta e por um gramático nos textos 
abaixo. 

 

Pronominais 

Dê-me um cigarro 

Diz a gramática 

Do professor e do aluno 

E do mulato sabido 

Mas o bom negro e o bom branco 

Da Nação Brasileira 

Dizem todos os dias 

Deixa disso camarada 

Me dá um cigarro. 

(ANDRADE, Oswald de. Seleção de textos. São Paulo: Nova Cultural, 1988.) 
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“Iniciar a frase com pronome átono só é lícito na conversação familiar, despreocupada, ou na língua 

escrita quando se deseja reproduzir a fala dos personagens (…)”. 

(CEGALLA. Domingos Paschoal. Novíssima gramática da língua portuguesa. São Paulo: Nacional, 1980.) 

 

Comparando a explicação dada pelos autores sobre essa regra, pode-se afirmar que ambos: 

a) condenam essa regra gramatical 

b) acreditam que apenas os esclarecidos sabem essa regra. 

c) criticam a presença de regras na gramática. 

d) afirmam que não há regras para uso de pronomes. 

e) relativizam essa regra gramatical. 

 

 

3.  

 
 

O que motivou o apito do juiz foi: 

a) a necessidade de empregar a ênclise para seguir a norma padrão. 

b) o uso de um objeto direto no lugar de um objeto indireto. 

c) a opção pelo pronome pessoal oblíquo “o” em vez de “a”. 

d) a obrigatoriedade da mesóclise nessa construção linguística.  

e) a transgressão às regras de concordância nominal relacionadas ao pronome.  
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4.  

 

 

A crônica é um gênero textual que frequentemente usa uma linguagem mais informal e próxima da 

oralidade, pouco preocupada com a rigidez da chamada norma culta. Um exemplo claro dessa 

linguagem informal, presente no texto, está em: 

a) O medo é um evento poderoso que toma o nosso corpo, (l. 1) 

b) Me lembrei dessa história por conta de outra completamente diferente, (l. 8) 

c) De repente, vejo um menino encostado num muro. (l. 10-11) 

d) ele também não podia imaginar que eu pedisse desculpas. (l. 28) 
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5. “Assim, pois, o sacristão da Sé, um dia, ajudando à missa, viu entrar a dama, que devia ser sua 

colaboradora na vida de Dona Plácida. Viu-a outros dias, durante semanas inteiras, gostou, disse-lhe 

alguma graça, pisou-lhe o pé, ao acender os altares, nos dias de festa. Ela gostou dele, acercaram-se, 

amaram-se. Dessa conjunção luxúrias vadias brotou Dona Plácida. É de crer que Dona Plácida não 

falasse ainda quando nasceu, mas se falasse podia dizer aos autores de seus dias: - Aqui estou. Para 

que me chamastes? E o sacristão e a sacristã naturalmente lhe responderiam: - Chamamos-te para 

queimar os dedos nos tachos, os olhos na costura, comer mal, ou não comer, andar de um lado para 

outro, na faina, adoecendo e sarando, com o fim de tornar a adoecer e sarar outra vez, triste agora, 

logo desesperada, amanhã resignada, mas sempre com as mãos no tacho e os olhos na costura, até 

acabar um dia na lama ou no hospital; foi para isso que te chamamos, num momento de simpatia”.  
Machado de Assis. Memórias Póstumas de Brás Cubas.  

No trecho “pisou-lhe o pé”, o pronome lhe assume valor possessivo, tal como ocorre em uma das 

seguintes frases, também extraídas de “Memórias póstumas de Brás Cubas”: 

a) “falei-lhe do marido, da filha dos negócios, de tudo”. 

b) “mas enfim contei-lhe o motivo da minha ausência”.  

c) “se o relógio parava, eu dava-lhe corda”.  

d) “Procure-me, disse eu, poderei arranjar-lhe alguma coisa”. 

e) “envolvida numa espécie de mantéu, que lhe disfarçava as ondulações do talhe”.  

 

6. Leia: 
Meteoro  
 
Te dei o Sol 
Te dei o Mar 
Pra ganhar seu coração 
Você é raio de saudade 
Meteoro da paixão 
Explosão de sentimentos que eu não pude acreditar 
Aaaahh... 
Como é bom poder te amar [...]  

(Meteoro – Sorocaba) 

 
O trecho da canção de autoria de Sorocaba, que ficou famosa na voz de Luan Santana, está escrito em 

linguagem coloquial. Quanto ao uso dos pronomes oblíquos, marque a alternativa correta.  

a) Se o autor tivesse optado pelo uso do pronome de acordo com a gramática normativa, e, desse 

modo, tivesse realizado a colocação do pronome oblíquo após as formas verbais com que se 

inicia os dois versos do início da canção, seria possível interpretações diferentes das 

apresentadas por conta de cacofonia (união sonora de sílabas que provoca estranheza auditiva). 

b) O fato de o texto trazer pronomes oblíquos em vez de retos acentua a ideia de precisão ao 

escrever de acordo com as normas estabelecidas pela gramática normativa, pois os oblíquos, de 

uso mais elaborado que os retos, garantem mais legibilidade ao texto escrito ou falado.  

c) A opção pelo uso de pronomes oblíquos é um indício das tentativas do autor de gerar duplo 

sentido em seus enunciados, uma vez que nos dois primeiros versos houve ajuste preciso ao que 

se determina nas gramáticas de língua portuguesa.  

d) Os pronomes oblíquos presentes no trecho da canção visam promover elegância e estilo, uma 

vez que estão estritamente de acordo com o que se preconiza nas gramáticas normativas. 
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7. Não era e não podia o pequeno reino lusitano ser uma potência colonizadora à feição da antiga Grécia. 

O surto marítimo que enche sua história do século XV não resultara do extravasamento de nenhum 

excesso de população, mas fora apenas provocado por uma burguesia comercial sedenta de lucros, e 

que não encontrava no reduzido território pátrio satisfação à sua desmedida ambição. A ascensão do 

fundador da Casa de Avis ao trono português trouxe esta burguesia para um primeiro plano. Fora ela 

quem, para se livrar da ameaça castelhana e do poder da nobreza, representado pela Rainha Leonor 

Teles, cingira o Mestre de Avis com a coroa lusitana. Era ela, portanto, quem devia merecer do novo 

rei o melhor das suas atenções. Esgotadas as possibilidades do reino com as pródigas dádivas reais, 

restou apenas o recurso da expansão externa para contentar os insaciáveis companheiros de D. João 

I. 
Caio Prado Júnior, Evolução política do Brasil. Adaptado. 

O pronome “ela” da frase “Era ela, portanto, quem devia merecer do novo rei o melhor das suas 

atenções”, refere-se a 

a) “desmedida ambição”. 

b) “Casa de Avis”. 

c) “esta burguesia”. 

d) “ameaça castelhana”. 

e) “Rainha Leonor Teles”. 

 

 

8. O enfermeiro  
(...) Acordei aos gritos do coronel, e levantei-me estremunhado. Ele, que parecia delirar, continuou nos 

mesmos gritos, e acabou por lançar mão da moringa e arremessá-la contra mim. Não tive tempo de 

desviar-me; a moringa bateu-me na face esquerda, e tal foi a dor que não vi mais nada; atirei-me ao 

doente, pus-lhe as mãos ao pescoço, lutamos, e esganei-o.  

Quando percebi que o doente expirava, recuei aterrado, e dei um grito; mas ninguém me ouviu. Voltei 

à cama, agitei-o para chamá-lo à vida, era tarde; arrebentara o aneurisma, e o coronel morreu. (...) Os 

gritos da vítima, antes da luta e durante a luta, continuavam a repercutir dentro de mim, e o ar, para 

onde quer que me voltasse, aparecia recortado de convulsões. Não creia que esteja fazendo imagens 

nem estilo; digo-lhe que eu ouvia distintamente umas vozes que me bradavam: assassino! assassino!  

(...)  

Antes do alvorecer curei a contusão da face. Só então ousei voltar ao quarto. Recuei duas vezes, mas 

era preciso e entrei; ainda assim, não cheguei logo à cama. Tremiam-me as pernas, o coração batia-

me; cheguei a pensar na fuga; mas era confessar o crime, e, ao contrário, urgia fazer desaparecer os 

vestígios dele. Fui até a cama; vi o cadáver, com os olhos arregalados e a boca aberta, como deixando 

passar a eterna palavra dos séculos: "Caim, que fizeste de teu irmão?" Vi no pescoço o sinal das 

minhas unhas; abotoei alto a camisa e cheguei ao queixo a ponta do lençol. Em seguida, chamei um 

escravo, disse-lhe que o coronel amanhecera morto; mandei recado ao vigário e ao médico.  

A primeira ideia foi retirar-me logo cedo, a pretexto de ter meu irmão doente, e, na verdade, recebera 

carta dele, alguns dias antes, dizendo-me que se sentia mal. Mas adverti que a retirada imediata 

poderia fazer despertar suspeitas, e fiquei. Eu mesmo amortalhei o cadáver, com o auxílio de um preto 



 
 

 

 

9 

Português 
 

velho e míope. Não saí da sala mortuária; tinha medo de que descobrissem alguma coisa. Queria ver 

no rosto dos outros se desconfiavam; mas não ousava fitar ninguém.  

(Machado de Assis, Contos) 

 

Leia as afirmações abaixo e identifique a(s) correta(s), de acordo com o texto.  

I. Em "Tremiam-me as pernas", ocorre ênclise porque, segundo a norma culta, não se iniciam frases 

com pronome oblíquo átono.  

II. No trecho " ... urgia fazer desaparecer os vestígios dele.", o pronome destacado refere-se ao 

cadáver.  

III. Em "Queria ver no rosto dos outros se desconfiavam", o "se" é um pronome reflexivo.  

 

a) Apenas I.  

b) Apenas II.  

c) Apenas III.  

d) I e II.  

e) I e III. 

 

 
9. Leia atentamente os versos a seguir e, depois, faça o que é pedido.  

Eu sei que vou te amar  
Eu sei que vou te amar  
Por toda a minha vida eu vou te amar  
Em cada despedida, eu vou te amar  
Desesperadamente, eu sei que vou te amar  
E cada verso meu será  
Pra te dizer  
Que eu sei que vou te amar  
Por toda a minha vida  
Eu sei que vou chorar  
A cada ausência tua, eu vou chorar  
Mas cada volta tua há de apagar  
O que esta tua ausência me causou  
Eu sei que vou sofrer  
A eterna desventura de viver  
À espera de viver ao lado teu  
Por toda a minha vida  

Vinícius de Morais e Tom Jobim 
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No texto dessa letra de música (MPB), observa-se a presença da linguagem coloquial, quando o leitor 
verifica  

a) o uso da segunda pessoa do singular, em ocorrências como “a cada ausência tua”, forma de 

tratamento empregada em situações comunicativas menos formais, sobretudo quando seu 

produtor utiliza no texto gírias e jargões.  

b) o emprego da expressão “há de apagar”, uma vez que, nesse caso específico, o verbo haver, por 

não ser sinônimo de existir, refere-se a uma forma típica do português falado espontaneamente.  

c) a ocorrência da expressão “eu sei que vou te amar”, porquanto, na linguagem coloquial, a 

tendência é não empregar o pronome oblíquo posposto à locução verbal; desse modo, na 

modalidade padrão, a forma a ser empregada seria: eu sei que vou amar-te. 

d) a inversão sintática no verso “A cada ausência tua, eu vou chorar”, pois, como a linguagem 

coloquial ocorre principalmente em situações comunicativas menos tensas e formais, é natural 

o uso de inversões linguísticas, como a que se observa no verso citado.  

 
 

10. “Todo dia duzentos milhões de pessoas levam suas vidas em português. Fazem negócios e escrevem 

poemas. Brigam no trânsito, contam piadas e declaram amor. Todo dia, a língua portuguesa renasce 

em bocas brasileiras, moçambicanas, goesas, angolanas, japonesas, cabo-verdianas, portuguesas, 

guineenses. Novas línguas mestiças, temperadas por melodias de todos os continentes, habitadas 

por deuses muito mais antigos, e que ela acolhe como filhos. Língua da qual povos colonizados se 

apropriaram e que devolvem agora, reinventada. Língua que novos e velhos imigrantes levam consigo 

para dizer certas coisas que nas outras não cabe. Toda noite, duzentos milhões de pessoas sonham 

em português.” 
Texto de abertura do filme “Língua – vidas em português”, de Victor Lopes.  

a) suas. 

b) bocas.   

c) ela.  

d) línguas.  

e) português. 
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Gabarito 

 

1. E 

No segundo quadrinho, o pronome pessoal “eles” é inadequado, pois só pode exercer as funções de 

sujeito; em alguns casos, predicativo. Como o verbo “arrasar” é transitivo, o pronome deveria ser 

substituído pelo pronome oblíquo “os” em função de objeto direto. Segundo a norma padrão da língua, 

a frase deveria ser substituída por “Vamos arrasá-los!”.  

 

2. E 

Em seu poema, Oswald de Andrade relativiza as regras de colocação pronominal que, na variedade culta 

da linguagem (“Dê-me um cigarro [...]) condenam a próclise no início de oração, contrariando o uso 

popular da modalidade coloquial (“Deixa disso camarada/ Me dá um cigarro”). Cegalla também restringe 

este procedimento a algumas situações em que o “desvio” à norma padrão é tolerado. Assim, ambos 

relativizam essa regra gramatical.  

 

3. B 

O verbo “escapar” é transitivo indireto, portanto, requer um objeto indireto. O pronome oblíquo “o” não 

dá conta de exercer essa função, mas exerce de objeto direto. Dessa forma, a colocação pronominal 

lícita seria: Nada lhe escapa. 

 

4. B 

A frase “Me lembrei dessa história por conta de outra completamente diferente” é um exemplo de 

linguagem informal, pois, segundo as regras da gramática normativa, não se deve começar uma frase 

com pronome oblíquo átono. Para adequar-se à norma culta da Língua Portuguesa, deveria ser 

substituída por “Lembrei-me dessa história...”.  

 

5. E 

As demais alternativas estão incorretas porque o pronome “lhe” assume sentido e função de objeto 

indireto. Na alternativa e, a ideia é disfarçava as ondulações do talhe de alguém. Logo, há um sentido de 

posse. 

 

6. A 

A alterativa A responde corretamente à questão porque aponta o fenômeno de cacofonia gerado pela 

troca do pronome. O ouvinte poderia entender “Dei-te” (do verbo dar) como “Deite” (do verbo deitar), por 

exemplo. 

 

7. C 

O aluno precisa identificar qual o sujeito de “devia merecer um novo rei”, que é substituído pelo pronome 

“ela”. O texto deixa claro, por referência, que é “esta burguesia”. 
 

8. A 

A própria alternativa já apresenta a justificativa com a regra gramatical. Segundo as regras da gramática 

normativa, não se deve começar uma frase com pronome oblíquo átono 
 

9. C 

O texto é formado por linguagem artística mesclada de culto e coloquial. Em “a cada ausência tua, eu 

vou chorar” e “há de apagar” notamos uma linguagem dentro da norma padrão. Em “eu sei que vou te 



 
 

 

 

12 

Português 
 

amar”, o pronome oblíquo “te” marca a oralidade, pois o correto seria “eu sei que te vou amar” ou “eu sei 

que vou amar-te”. 

 

10.  C  

O pronome pessoal “ela” é utilizado para substituir a expressão “a língua portuguesa”.  
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Pronomes (possessivos, demonstrativos, indefinidos e relativos) 

 

Resumo 

 

Pronomes possessivos  

Enquanto os pronomes pessoais denotam as pessoas gramaticais, os possessivos, o que lhes cabe ou 

pertence. Eles apresentam formas correspondentes à pessoa que se referem. Observe o quadro:  

 

  Um possuidor  Vários possuidores  

  Um objeto  Vários objetos  Um objeto  Vários objetos  

1ª pessoa masculino 
feminino  

meu 
minha  

meus 
minhas  

nosso  
nossa  

nossos  
nossas  

2ª pessoa  masculino 
feminino  

teu 
tua 

teus  
tuas  

vosso  
vossa  

vossos  
vossas  

3ª pessoa  masculino 
feminino  

seu 
sua  

seus  
suas  

seu 
sua  

seus  
suas  

 
O emprego da 3ª pessoa do singular ou do plural pode gerar ambiguidade em uma frase por conta da dúvida 

a respeito do possuidor. Para evitar qualquer ambiguidade, a língua portuguesa nos oferece precisar o 

possuidor com a utilização das formas: dele(s), dela(s), de você(s), do(s) senhor(es), da(s) senhora(s), entre 

outras expressões.  

Para reforçar a ideia de posse visando a clareza e a ênfase, costuma-se utilizar as palavras: próprio, mesmo. 

Por exemplo: Era ela mesma; eram os seus mesmos braços.  

 

Pronomes demonstrativos 

São pronomes utilizados para indicar posição de algo (no espaço, no tempo ou no discurso) em relação às 

pessoas do discurso. 

 

1º pessoa 2° pessoa 3º pessoa 

Esta(s), este(s), 
isto 

Esse(s), essa(s), 
isso 

Aquele(s), Aquela(s), Aquilo 

  
 

Funções: 
a) No tempo 

Este ano está perfeito. (presente) 

Esse ano foi/será perfeito. (passado ou futuro próximo) 

Aquele ano foi perfeito. (passado remoto) 
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b) No espaço 

Este é meu carro. (próximo de quem fala) 

Esse é meu carro. (próximo do interlocutor) 

Aquele carro é meu. (distante do emissor e do interlocutor) 

 
 
c) No texto 

Referência a termos precedentes 

O pronome “esse” e suas variações, assim como o “isso”, podem atuar anaforicamente, retomando algo 

que já foi dito. O pronome “este” e suas variações e o “isto” atuam cataforicamente, fazendo referência 

a algo que ainda será mencionado. 

Exemplo: A violência é o principal problema do Rio de Janeiro. Isso deve ser combatido. 

      Este é principal problema do Rio de Janeiro: a violência. 

 

Quando queremos fazer alusão a dois termos já citados, utilizamos “aquele” e suas variações para o 

primeiro termo e “este” e suas variações para o último. 

Exemplo: João e Roberto trabalham na empresa. Aquele (João) é gerente, este (Roberto), secretário.  

 

 

Pronomes indefinidos 

São os pronomes utilizados para representar a 3ª pessoa do discurso de maneira indeterminada ou 

imprecisa. 

 

Masculino Feminino 

Alguns(s), certo(s), muito(s), nenhum(uns), outro(s), 
qualquer(quaisquer), tanto(s), todo(s), vários, 

pouco(s), bastante(s) 

Alguma(s), certa(s), muita(s), nenhuma(s), outra(s), 
qualquer(quaisquer), tanta(s), toda(s), vária(s), 

pouca(s), bastante(s) 

 

Invariáveis 

Alguém, algo, nada, ninguém, outrem, cada, tudo 

  

Existem pronomes indefinidos que são utilizados na formulação de perguntas. Eles são chamados de 

interrogativos 

 

Interrogativos 

Quem, que, quanto, qual 
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Classificação 

a) Pronome indefinido substantivo: assumem o lugar do ser ou da quantidade aproximada de seres na 

frase. São eles: algo, alguém, nada, ninguém, outrem, quem, tudo. 

Exemplo: Algo foi dito na reunião. 

 

b) Pronome indefinido adjetivo: qualificam um ser expresso na frase, conferindo-lhe a noção de 

quantidade aproximada. São eles: cada, certo(s), certa(s). 

Exemplo: Certas pessoas têm enxaqueca crônica.  

 

Emprego 

a) Ninguém: admite dupla negação, quando estiver atuando como sujeito. 

Exemplo: Não foi ninguém.  

 

b) Algum: Possui valor positivo, se vier anteposto ao substantivo; posposto, negativo.  

Exemplo: Alguma pessoa virá à festa. / Pessoa alguma virá à festa.   

 

c)  Qualquer: não devemos utilizá-lo como sinônimo de “nenhum”. 

Exemplo: Ele não tem qualquer chance de conseguir o emprego. (errado) 

 
Obs.: Pronome indefinido X Adjetivos 

Algumas palavras podem ser pronomes indefinidos ou adjetivos.  

 

Exemplo 1: Certa pessoa passou por aqui. (pronome indefinido) 

 A pessoa certa passou por aqui. (adjetivo) 

 

Exemplo 2: Toda semana eu estudava. (pronome indefinido) 

 Toda a semana eu estudava. (adjetivo) 

 

Pronome indefinido X Advérbio 

Exemplo: Tenho bastantes cabelos. (Pronome indefinido) 

  Gosto bastante dela. (Advérbio de intensidade) 

 

Pronomes Relativos 

São os pronomes que representam nomes já mencionados e com os quais se relacionam. Além disso, são 

utilizados para unir orações e introduzem as subordinadas adjetivas.  

Exemplo: O perfume que adoro. (refere-se ao antecedente “perfume”). 
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Variáveis Invariáveis 

O qual, os quais, a qual, as quais, quanto(a), quantos(as), cujo(a), cujos(as) Onde, que, quem 

  
Obs.: os pronomes relativos devem sempre vir precedidos pela preposição exigida pelo verbo da oração. 
Exemplo: Esse é o menino de quem gosto. / Essa é a festa sobre a qual falei.  
 
 
Emprego 
 
a) Onde: Só pode ser utilizado para fazer referência a lugares. Equivale a “em que”.  

Ex.: O Brasil é o país onde moro. 

 

b) Quem: Só pode ter como antecedente pessoa (ou coisa personificada). É sempre precedido por 

preposição.  

Ex.: Ela é a pessoa por quem fui apaixonado. 

 

c)  Que/ o(a) qual / os(as) quais: podem fazer referência tanto a pessoas, quanto a coisas. Porém, é preciso 

ter atenção ao uso da preposição. Se a preposição for monossílaba “a”, “de”, “por”, devemos utilizar o 

pronome “que”. Se a preposição possuir duas ou mais sílabas “entre”, sobre”, “para”, utilizamos o(a) 

qual, os(as) quais.  

Ex.: A cidade em que moro é maravilhosa. 

        Os assuntos sobre os quais falei cairão na prova.  

 

d) Cujo(a)(s): é utilizado para estabelecer relação de posse. Não é correto utilizar artigo após o “cujo” e 

suas variações.  

Ex.: Passei pela mulher cuja beleza é infinita.  

    Derrubaram as casas cujas as paredes estavam caindo. (ERRADO) 

 

e)  Quanto(a)(s): são utilizados após os indefinidos “todo”, “tanto” e “tudo”. 

Ex.: Fiz tanto quanto ele. 

 

 

 

  

http://bit.ly/2Kn5PEK
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Exercícios 

 

1. Os donos da comunicação 

Os presidentes, os ditadores e os reis da Espanha que se cuidem porque os donos da comunicação 

duram muito mais. Os ditadores abrem e fecham a imprensa, os presidentes xingam a TV e os reis da 

Espanha cassam o rádio, mas, quando a gente soma tudo, os donos da comunicação ainda tão por 

cima. Mandam na economia, mandam nos intelectuais, mandam nas moças fofinhas que querem 

aparecer nos shows dos horários nobres e mandam no society que morre se o nome não aparecer nas 

colunas. Todo mundo fala mal dos donos da comunicação, mas só de longe. E ninguém fala mal deles 

por escrito porque quem fala mal deles por escrito nunca mais vê seu nome e sua cara nos “veículos” 

deles. Isso é assim aqui, na Bessarábia e na Baixa Betuanalândia. Parece que é a lei. O que também é 

muito justo porque os donos da comunicação são seres lá em cima. Basta ver o seguinte: nós, pra 

sabermos umas coisinhas, só sabemos delas pela mídia deles, não é mesmo? Agora vocês já 

imaginaram o que sabem os donos da comunicação que só deixam sair 10% do que sabem? Pois é; 

tem gente que faz greve, faz revolução, faz terrorismo, todas essas besteiras. Corajoso mesmo, eu 

acho, é falar mal de dono de comunicação. Aí tua revolução fica xinfrim, teu terrorismo sai em corpo e 

se você morre vai lá pro fundo do jornal em quatro linhas. 
(Millôr Fernandes. Que país é este?, 1978.) 

 

No último período do texto, a discrepância dos possessivos teu e tua (segunda pessoa do singular) 

com relação ao pronome de tratamento você (terceira pessoa do singular) justifica-se como:  

a) possibilidade permitida pelo novo sistema ortográfico da língua portuguesa. 

b) um modo de escrever característico da linguagem jornalística. 

c) emprego perfeitamente correto, segundo a gramática normativa. 

d) aproveitamento estilístico de um uso do discurso coloquial. 

e) intenção de agredir com mau discurso os donos da comunicação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

6 

Português 
 

2. Inimigo oculto 

dizem que  

                  em algum ponto do cosmos  

 

(Le silence éternel de ces espaces infinis m’effraie)*  

 

um pedaço negro de rocha  

do tamanho de uma cidade  

- voa em nossa direção – 

 

perdido em meio a muitos milhares de asteroides  

impelido pelas curvaturas do  

                   espaço-tempo  

                   extraviado entre órbitas  

                   e campos magnéticos  

                                         voa  

em nossa direção  

 

e quaisquer que sejam os desvios  

e extravios  

de seu curso  

deles resultará  

matematicamente  

a inevitável colisão  

 

não se sabe se quarta-feira próxima  

ou no ano quatro bilhões e cinquenta e dois  

da era cristã  

 

Ferreira Gullar 

 *(O silêncio eterno desses espaços infinitos me assusta) 

 

Identifique a opção que apresenta a explicação adequada para o efeito de sentido resultante do uso 

linguístico especificado.  

a) Nos versos “um pedaço negro de rocha” / “voa em nossa direção” (versos 4-6), o uso do pronome 

possessivo “nossa” rompe o vínculo entre o eu lírico e os leitores.  

b) Em “dizem que” (verso 1), a expressão do sujeito gramatical, na terceira pessoa do plural, sem 

antecedente textual claro, evidencia que o eu lírico se vale de uma outra voz para expressar o fato.  

c) Nos versos “e quaisquer que sejam os desvios / e extravios / de seu curso” (versos 14-16), o 

pronome possessivo “seu” se reporta ao verso “em algum ponto do cosmos”. (verso 2)  

d) O apagamento do objeto direto oracional em “não se sabe se” (verso 20) inviabiliza a referência 

a “inimigo oculto”. (título)  

e) A combinação da preposição “de” com o pronome “eles”, empregado como pronome possessivo 

em “deles resultará” (verso 17), encaminha textualmente as consequências das “curvaturas do 

espaçotempo”. (versos 8-9) 
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3. Ver é muito complicado. Isso é estranho porque os olhos, de todos os órgãos dos sentidos, são os de 

mais fácil compreensão científica. A sua física é idêntica à física óptica de uma máquina fotográfica: 

o objeto do lado de fora aparece refletido do lado de dentro. Mas existe algo na visão que não pertence 

à física. William Blake* sabia disso e afirmou: "A árvore que o sábio vê não é a mesma árvore que o 

tolo vê". Sei disso por experiência própria. Quando vejo os ipês floridos, sinto-me como Moisés diante 

da sarça ardente: ali está uma epifania do sagrado. Mas uma mulher que vivia perto da minha casa 

decretou a morte de um ipê que florescia à frente de sua casa porque ele sujava o chão, dava muito 

trabalho para a sua vassoura. Seus olhos não viam a beleza. Só viam o lixo. Adélia Prado disse: "Deus 

de vez em quando me tira a poesia. Olho para uma pedra e vejo uma pedra". Drummond viu uma pedra 

e não viu uma pedra. A pedra que ele viu virou poema.  
(Rubem Alves. A complicada arte de ver. Folha de S.Paulo, 26.10.2004) 

 

 * William Blake (1757-1827) foi poeta romântico, pintor e gravador inglês. Autor dos livros de poemas 

Song of Innocence e Gates of Paradise.  

 

A respeito do pronome “disso”, sublinhado no texto, pode-se dizer que é um:  

a) possessivo de segunda pessoa e se refere ao conteúdo do parágrafo anterior.  

b) demonstrativo combinado com prefixo e se refere aos ipês floridos citados a seguir.  

c) demonstrativo masculino de segunda pessoa e se refere ao poeta William Blake. 

d) demonstrativo neutro que tem como referência a última frase do parágrafo anterior.  

e) possessivo neutro e se refere a Moisés diante da sarça ardente. 
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4. Como as grandes cidades afetam a qualidade de vida 

Uma pesquisa do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo (USP) foi a fundo para saber que tipo de pane as grandes cidades provocam 

no cérebro de quem habita esse cenário. Batízado de São ‘Paulo Megacity, o estudo foi feito com mais 

de 5 mil moradores da região metropolitana da capital paulista. Os resultados revelam: quase 30% dos 

participantes apresentam transtornos psicológicos. O trabalho, vencedor do Prêmio SAÚDE 2012 na 

categoria Saúde Mental e Emocional, é parte de um grande levantamento feito em 24 países. E, na 

opinião da psiquiatra Laura Helena Silveira Guerra de Andrade, responsável pelo projeto por aqui, ele 

serve de modelo – e de alerta – para outros aglomerados com mais de 10 milhões de habitantes, 

incluindo cidades brasileiras que se aproximam dessa dimensão. “Constatamos que, nelas, as 

mulheres têm mais distúrbios de ansiedade e humor, enquanto homens ficam propensos a problemas 

de controle de impulso e abuso de drogas”, resume a médica. A vulnerabilidade feminina tem 

explicação sobretudo em dois fatores. Um deles, aponta Wang Yuan Pang, psiquiatra integrante do SP 

Megacity, está na oscilação hormonal. O outro, no excesso de responsabilidade. O perrengue com as 

contas no fim do mês engrossa a lista de responsáveis pela fragilidade mental. “Quando o desemprego 

é alto, sem renda para o sustento familiar, o risco de compensar a angústia no álcool e nas substâncias 

ilícitas se amplia”, explica Pang. “Além disso, muita gente vive em áreas de privação, com 

infraestrutura precária e graves problemas de marginalização, o que também contribui para esse 

quadro”, acrescenta. 
Disponível em http://mdemulher.abril.com.br/bem-estar/reportagem/viver-bem/comograndes-cidades-afetam-qualidade-

vida-735567.shtml 
 

 

Releia o seguinte trecho do texto:  

“(...) provocam no cérebro de quem habita esse cenário.”  

 

O pronome demonstrativo sublinhado é usado para recuperar o seguinte termo  

a) “tipo de pane.”  

b) “no cérebro.”   

c) “as grandes cidades.”  

d) “Uma pesquisa.”  

http://mdemulher.abril.com.br/bem-estar/reportagem/viver-bem/comograndes-cidades-afetam-qualidade-vida-735567.shtml
http://mdemulher.abril.com.br/bem-estar/reportagem/viver-bem/comograndes-cidades-afetam-qualidade-vida-735567.shtml
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5.  

 

Dadas as proposições seguintes: 

I. Os dois-pontos, presentes nos títulos, poderiam ser substituídos por vírgula sem alteração de 

sentido. 

II. Em: “... são as que mais crescem...” (1º subtítulo), o vocábulo destacado é um pronome 

demonstrativo. 

III. Em: “... vende-se mobilização” (2º título) tem-se a forma passiva analítica. 

IV. Se, no 2º título, trocássemos a palavra “mobilização” por “mobilizações”, a forma verbal 

continuaria sem flexão. 

 

Verifica-se que: 

a) todas são verdadeiras.  

b) apenas I e II são verdadeiras. 

c) apenas I, II e III são verdadeiras.  

d) apenas II, III e IV são verdadeiras. 

e) apenas III e IV são verdadeiras.  

 

6.  Leia um trecho do poema de Cora Coralina. 

 

Se temos de esperar, 

que seja para colher a semente boa 

que lançamos hoje no solo da vida (...) 

 

A palavra destacada, nesse fragmento, morfologicamente, classifica-se como um: 

a) artigo definido, pois determina o substantivo. 

b) artigo indefinido, pois indetermina o substantivo. 

c) advérbio, pois atribui uma circunstância ao verbo. 

d) pronome pessoal, pois designa a pessoa do discurso. 

e) pronome relativo, pois refere-se a um termo anterior. 
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7. Em que opção utilizou-se corretamente o pronome relativo? 

a) Admiro as pessoas as quais os filhos são gentis e educados a qualquer tempo. 

b) A adolescência é a idade onde as pessoas apresentam conflitos existenciais. 

c) César é o profissional a quem confiei a educação e o futuro dos meus filhos. 

d) A prova em cujos textos nos baseamos foi aplicada há dois anos por esta instituição. 

e) Não é possível domesticar animais a quem não se ame verdadeiramente. 

 

 

8. Assinale a alternativa correta quanto ao emprego do pronome relativo. 

a) Aquele era o homem do qual Miguel devia favores. 

b) Eis um homem de quem o caráter é excepcional. 

c) Refiro-me ao livro que está sobre a mesa. 

d) Aquele foi um momento onde eu tive grande alegria. 

e) As pessoas que falei são muito ricas.  

 

 

9.  Como dizemos concordo com as ideias, devemos  

dizer: “as ideias com que concordo são sempre as  

menos radicais”. 

 

As ideias que 

concordo são 

sempre as 

menos radicais. 

 

MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA. Menas: o certo do errado, o errado do certo. São Paulo, 2010. Catálogo de exposição. p.29. 

 

A ocorrência de frases como “As ideias que concordo são sempre as menos radicais” é comum na 

conversa espontânea de falantes do português brasileiro. Considerando as informações do quadro, 

assinale a alternativa em que o emprego do pronome relativo esteja adequado à modalidade escrita 

formal da língua portuguesa. 

a) O livro o qual a autora foi premiada está esgotado. 

b) Este é o livro que eu falei dele ontem. 

c) O livro cujo o autor foi premiado está esgotado. 

d) O livro do qual falamos ontem está esgotado. 
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10. O amor o tempo 

Tudo cura o tempo, tudo faz esquecer, tudo gasta, tudo digere, tudo acaba. Atreve-se o tempo a 

colunas de mármore, quanto mais a corações de cera! São as afeições como as vidas, que não há mais 

certo sinal de haverem de durar pouco, que terem durado muito. São como as linhas, que partem do 

centro para a circunferência, que quanto mais continuadas, tanto menos unidas. Por isso os antigos 

sabiamente pintaram o amor menino; porque não há amor tão robusto que chegue a ser velho. De 

todos os instrumentos com que o armou a natureza, o desarma o tempo. Afrouxa-lhe o arco, com que 

já não atira; embota-lhe as setas, com que já não fere; abre-lhe os olhos, com que vê o que não via; e 

faz-lhe crescer as asas, com que voa e foge. A razão natural de toda esta diferença é porque o tempo 

tira a novidade às coisas, descobre-lhe os defeitos, enfastia-lhe o gosto, e basta que sejam usadas 

para não serem as mesmas. Gasta-se o ferro com o uso, quanto mais o amor?! O mesmo amar é causa 

de não amar e o ter amado muito, de amar menos. 
VIEIRA, Antônio. Apud: PROENÇA FILHO, Domício. Português. Rio de Janeiro: Liceu, 1972. V5. p.43 

 
Os pronomes relativos, sublinhados abaixo, estabelecem a coesão textual, retomando substantivos 

anteriormente expressos. Em “Afrouxa-lhe o arco, com que já não atira; embota-lhe as setas, com que 

já não fere; abre-lhe os olhos, com que vê o que não via”, os pronomes fazem referência aos seguintes 

substantivos: 

a) arco, olhos, tempo 

b) instrumentos, setas, olhos 

c) arco, asas, setas 

d) tempo, arco, olhos 

e) arco, setas, olhos 
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Gabarito 

 

1. D  

É comum no discurso coloquial que os pronomes relacionados às ocorrências de “tu” e “você” se 

mesclem. “Teu” e “tua” são referentes ao pronome “tu”. 

 

2. B 

Apenas o que se afirma em “B” é correto. Os pronomes possessivos “nossa” e “seu” não são 

corretamente analisados em “A” e “C”. 

 

3. D 

O pronome “disso” é anafórico e resumitivo, se referindo ao que foi mencionado anteriormente e 

englobando todo o sentido já exposto. 

 

4. C 

O pronome demonstrativo “esse” retoma o sentido de “grandes cidades” para contextualizar e evitar a 

indesejável repetição de termos iguais dentro de um período curto, porque o cenário a que se refere é o 

das grandes cidades.  

 

5. B 

A proposição III é falsa porque em “vende-se mobilização” tem-se a forma passiva sintética, pois esta 

é construída a partir do verbo na terceira pessoa + partícula apassivadora “se”, como observado em 

“vende-se”. Já a proposição IV é falsa porque caso a palavra “mobilização” estivesse no plural seria 

necessário mudar a flexão verbal: “vendem-se mobilizações”.  

 

6. E  

O termo “que” está retomando a expressão “semente boa” do verso anterior. Assim, o verso “que 

lançamos hoje no solo da vida” pode ser substituído por “Lançamos a semente boa no solo da vida”. 

 

7.  C  

As expressões corretas para as alternativas são: (a) cujos; (b) na qual; (d) cujos; (e) os quais. 

 

8. C  

As expressões deveriam ser substituídas por: (a) ao qual; (b) cujo; (d) em que; (e) de que. 

 

9.  D  

As demais alternativas apresentam desvios gramaticas que, se corrigidos, ficariam: (a) Pelo qual; (b) de 

que falei; (c) cujo autor. Apenas a frase da opção [D] apresenta construção adequada à modalidade 

escrita formal.  
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10.  E  

Os pronomes utilizados evitam a repetição dos substantivos aos quais se referem. “que” substitui “arco”, 

“que” substitui setas, “que” substitui olhos. 
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Funções inorgânicas: óxido básico, bases e sais 

 

Resumo 

 

Óxidos básicos 

São óxidos que reagem com a água, produzindo uma base, ou reagem com um ácido, produzindo sal 

e água, geralmente óxidos onde o metal tem nox +1,+2 ou +3. 

Exemplo: 

 

 

Nomenclatura dos óxidos básicos 

Quando o elemento forma apenas um óxido, nomeamos com a palavra óxido + o nome do elemento, 

exemplo: 

 

 

Caso o elemento forme mais de um óxido (nox variável), acrescentamos o sufixo ico (maior nox) ou 

oso (menor nox) ao nome do metal em questão, exemplo: 

 

 

Podemos representar também com nome escrito com algarismos romanos: 
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Outra forma de nomear os óxidos é usando algarismos romanos, exemplo: 

Fe2O3: Óxido de ferro III 

FeO: Óxido de ferro II 

CuO: Óxido de cobre II 

Cu2O: Óxido de cobre I 

 

Óxidos anfóteros 

Podem se comportar ora como óxido básico, ora como óxido ácido, onde o metal pode ter nox +3 ou 

+4(exceção do Zn,Pb,Sn) ou o oxigênio estar ligado a um ametal(excluindo os ametais dos óxidos neutros). 

 

 

 

Os óxidos anfóteros são, em geral, sólidos, iônicos, insolúveis na água. Os mais vistos em provas ou 

vestibulares são: 

 ZnO; Al2O3; SnO ; SnO2 ; PbO ; PbO2; As2O3; As2O5; Sb2O3 e Sb2O5 . 

 

Nomenclatura dos óxidos anfóteros 

A nomenclatura é idêntica à dos óxidos básicos:  

ZnO —óxido de zinco  

SnO2 —óxido estânico ou óxido de estanho IV, ou dióxido de estanho  

SnO —óxido estanoso ou óxido de estanho II, ou (mono) óxido de estanho 

 

Óxidos neutros 

São óxidos que não reagem com água, nem com ácidos nem com bases. Existem muito poucos óxidos 

com essa classificação, os exemplos mais comuns são:  

CO - monóxido de carbono  

N2O -óxido nitroso  

NO - óxido nítrico 

 

Obs: muitos autores consideram a água(H2O) um óxido neutro.  
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Óxidos duplos, mistos ou salinos:  

São óxidos que se comportam como se fossem formados por dois outros óxidos, do mesmo elemento 

químico, onde seu nox equivale a 8/3. 

Exemplo: 

 

 

Para dar nome aos óxidos duplos, mistos ou salinos, devemos seguir esta regra: 

Tetraóxido + de + nome do elemento + tri = nome do elemento ligado ao Oxigênio 

Exemplos: 

Fe3O4 = Tetraóxido de triferro 

Pb3O4 = Tetraóxido de trichumbo 

Mn3O4 = Tetraóxido de trimanganês 

 

Peróxidos 

São óxidos que reagem com a água ou com ácidos diluídos, produzindo água oxigenada (H2O2). 

Exemplo: 

 

A nomenclatura é feita com a própria palavra peróxido. Por exemplo:  

Na2O2 - Peróxido de sódio 

 

E os peróxidos mais comuns são os de hidrogênio, e utilizando metais da família 1A e 2A. 

 

Superóxidos  

São óxidos onde o nox do oxigênio é -½ (ao invés do comum -2), além de serem formados 

por esses compostos são formados por metais alcalinos e metais alcalinos terrosos. A nomenclatura dos 

superóxidos baseia-se na seguinte regra: Superóxido + de + nome do elemento que acompanha o oxigênio 

 

Exemplo: 

K2O4: Superóxido de potássio 

Na2O4: Superóxido de sódio 

CaO4: Superóxido de cálcio 

MgO4: Superóxido de magnésio 

SrO4: Superóxido de estrôncio 
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Bases 

Definição 

 Segundo Arrhenius, são substâncias inorgânicas que quando colocadas em presença de água 

sofrem dissociação iônica, liberando como único ânion a hidroxila (OH-). 

XOH  X+ + OH- 

 

Classificação  

a) Quanto ao número de hidroxilas: 

Em função do número de hidroxilas(OH-) liberadas quando sofrem dissociação iônica, uma base pode 

ser classificada como: 

• Monobase: libera uma ânion OH-  

Ex.: NaOH  Na+ + OH- 

 

• Dibase: libera dois ânions OH-  

Ex.: Mg(OH)2  Mg+2 + 2 OH- 

 

• Tribase: libera três ânions OH-  

Ex.: Al(OH)3  Al+3 + OH- 

 

• Tetrabase: libera quatro ânions OH-  

Ex.: Pb(OH)4  Pb+4 + OH- 

 

b) Quanto à solubilidade em água 

Solubilidade de uma base é a propriedade que indica o quanto uma base é capaz de se dissolver em 

água, ela pode ser classificada como: 

• Solúvel: possui grande capacidade de se dissolver em água. São as bases formadas por elementos 

da família IA e NH4
+. 

 

• Parcialmente solúvel: pouco capaz de se dissolver em água. São as bases formadas por elementos 

da família IIA. 

 

• Insolúvel: não é capaz de se dissolver em água.  São as bases formadas pelos demais elementos. 
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c) Quanto à força 

A força de uma base é dada pela sua capacidade de liberar OH- (sofrer dissociação iônica) quando 

colocadas em presença de água, quanto maior a quantidade de OH- liberados, maior será a força da base. 

• Forte: são as bases formadas por elementos da família IA e IIA. 

 

• Fraca: são as bases formadas pelos demais elementos. 

 

IMPORTANTE: as bases formadas por Mg(OH)2 e Be(OH)2, que são elementos da família IIA, são 

consideradas insolúveis e fracas. 

 

Nomenclatura 

Elementos com NOX fixo:  

Família IA, IIA, Ag+1, Zn+2, Cd+2, Al+3 e  NH4
+. 

 

Hidróxido de nome do elemento  

Ex.: 

NaOH - Hidróxido de sódio 

Mg(OH)2 - Hidróxido de magnésio 

Al(OH)3 - Hidróxido de alumínio 

 

Elementos com NOX variável: 

Fe, Co, Ni = +2 ou +3 

Cu, Hg = +1 ou +2 

Au = +1 ou +3 

Pb, Pt, Sn = +2 ou +4 

 

Hidróxido de nome do elemento + NOX(em romanos) 

ou 

Hidróxido de nome do elemento + sufixo OSO (menor NOX) / sufixo ICO (maior NOX) 

 

Ex.: CuOH - Cu com nox +1 - Hidróxido de cobre I ou Hidróxido cuproso 

Cu(OH)2 - Cu com nox +2 - Hidróxido de cobre II ou Hidróxido cúprico 

 

Pb(OH)2 - Pb com nox +2 - Hidróxido de chumbo II ou Hidróxido plumboso 

Pb(OH)4 - Pb com nox +4 - Hidróxido de chumbo IV ou Hidróxido plúmbico 
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Formulação das bases 

Quando precisamos montar a fórmula de uma base a partir de seu nome, basta unir o cátion 

desejado ao ânion OH- . Note que a carga total do OH-  deverá anular a carga total do cátion. 

Ex.:  

Hidróxido de cálcio  

Ca+2 e OH-  

logo para anular a carga +2 do cálcio precisamos de 2 ânions OH- 

Ca+2  +  2OH-  → Ca(OH)2 

 

Hidróxido férrico 

Fe+3 e OH-  

logo para anular a carga +3 do ferro precisamos de 3 ânions OH- 

Fe+3  +  3OH-  → Fe(OH)3 

 

Sais 

Definição 

Sal é toda substância, que em solução aquosa, libera pelo menos um cátion diferente de H+ e um ânion 

diferente de OH-. 

XA X+ + A- 

 

Classificação  

a) Sal neutro 

Não apresenta hidrogênio(H) ionizável e nem hidroxila(OH-) em sua composição. 

Ex.: NaCl, BaSO4 e CaCO3 

 

b) Sal ácido ou hidrogenossal 

Apresenta H ionizável em sua composição. 

Ex.: NaHCO3, KHSO4 

 

c) Sal básico ou hidroxissal 

Apresenta o ânion OH- em sua composição. 

Ex.: Ba(OH)Cl, Ca(OH)Br 
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d) Sal hidratado 

Possui moléculas de H2O associadas ao seu retículo cristalino. 

Ex.: 

CuSO4 . 5H2O 

CaSO4 . 2H2O 

 

e) Sal duplo 

 Sal que apresenta dois cátions diferentes(exceto o H ionizável), ou dois ânions diferentes(exceto 

OH-). 

Ex.:NaLiSO4 , AlSO4I 

 

Reação de neutralização 

 Um sal pode ser obtido através de uma reação chamada reação de neutralização, que consiste em: 

ácido + base → sal + água 

 

Ex.: HCl + NaOH → NaCl + H2O  

Essa reação pode ocorrer de forma total ou parcialmente. 

 

Neutralização total 

Ocorre quando um ácido e uma base reagem e a quantidade de H+ do ácido é 

estequiometricamente  igual a quantidade de OH- da base. 

 

Ex.: 

ácido + base → sal + água 
H2SO4 + Mg(OH)2 → MgSO4 + 2 H2O 
 

óxido básico + ácido  → sal + água 
CaO + 2HBr → CaBr2 + H2O 

 

óxido ácido + base → sal + água 
CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O 
 

óxido ácido + óxido básico → sal 
CO2 + CaO → CaCO3 
 

óxido anfótero + ácido → sal + água 
ZnO + H2SO4 → ZnSO4 + H2O 

 

óxido anfótero + base → sal + água 
Al2O3 + 2KOH → 2KAlO2 + H2O  
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Neutralização parcial 

 Ocorre quando um ácido e uma base reagem e as suas quantidade de H+ e OH- são 

estequiometricamente diferentes. Produzindo um sal ácido ou um sal básico 

 

Ex.: 

H2SO4 + NaOH → NaHSO4 + H2O 

HNO3 + Mg(OH)2 → MgOHNO3 + H2O 

 

Nomenclatura 

 A nomenclatura de um sal será dada a partir do nome do ânion derivado do seu ácido formador. 

 

Para derivados de hidrácidos: 

 

 nome do ânion + ETO de nome do cátion 

 

SUFIXO ÁCIDO SUFIXO SAL 

ÍDRICO ETO 

 

Ex.: 

NaCl → Cloreto de sódio 

KBr → Brometo de potássio 

 

Para derivado de oxiácidos: 

 

prefixo + nome do ânion + sufixo de nome do cátion 

 

NOX* PREFIXO SUFIXO ÁCIDO SUFIXO SAL 

+1 ou +2 HIPO OSO ITO 

+3 ou +4 - OSO ITO  

+5 ou +6 - ICO ATO 

+7 PER ICO ATO 

* NOX do elemento central 
 

Cuidado!  
C+4, Si+4 e B+3 = ATO 
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Ex.: 

BaSO4 → Sulfato de bário 

NaClO → Hipoclorito de sódio 

CaCO3 → Carbonato de cálcio  

 

Formulação 

  

 

Ex.: 

Nitrato de cálcio 

Ca+2 + NO-
3 = Ca3(NO3)2 

 

Carbonato de magnésio 

Mg+2 e CO3
-2 = MgCO3 

 

Sulfato de sódio 

Na+ e SO4
+2 = Na2SO4 

 

Cloreto de potássio 

K+ e Cl-=  KCl 

 

 

Quer assistir um QQD sobre o tema e ainda baixar um mapa mental? Só clicar aqui! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/334TTjF
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Exercícios 

 

1. Considere os seguintes óxidos: CaO,  CO,  2N O,  2CO ,  2NO  e 2K O.  

Dentre os óxidos citados, aqueles que interagem com água originando soluções aquosas com pH 7  

a 25 C  são: 

a) 2N O  e 2NO     

b) CaO  e 2K O     

c)  2K O  e 2N O     

d)  2CO  e 2NO     

e) CaO  e CO     

 

 

2. Para desentupir um cano de cozinha e para combater a acidez estomacal, necessita-se 

respectivamente, de uma base forte e solúvel e de uma base fraca e parcialmente solúvel. Consultando 

a tabela acima, conclui-se que as fórmulas dessas bases podem ser: 

a) Ba(OH)2 e Fe(OH)3.            

b) Al(OH)3 e NaOH. 

c) KOH e Ba(OH)2.                 

d) Cu(OH)2 e Mg(OH)3. 

e) NaOH e Mg(OH)2. 

 

 

3. O hidróxido de sódio é um sólido iônico branco, altamente higroscópico. Sendo uma base muito forte, 

possui efeito altamente corrosivo sobre a pele. A fórmula química do hidróxido de sódio é __________ 

e, quanto à força podemos classificá-la como uma base _________ . 

a) NaOH e forte.            

b) NaOH e fraco. 

c) KOH e forte.                 

d) KOH e fraco. 

e) Ca(OH)2 e forte. 
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4. Alguns produtos comercializados no mercado têm como principais componentes substâncias 

inorgânicas, nas quais o elemento químico sódio encontra-se presente. Na tabela abaixo, segue a 

relação de algumas dessas substâncias. 

 

Produtos comercializados Substâncias inorgânicas 

Água sanitária Hipoclorito de sódio 

Desentupidores de pia Hidróxido de sódio 

Sal de cozinha Cloreto de sódio 

Fermento químico  Hidrogenocarbonato de sódio 

Creme dental Fluoreto de sódio 

 

Assinale a alternativa na qual encontram-se as fórmulas químicas das substâncias inorgânicas 

presentes nos produtos comercializados, na ordem que aparecem na tabela, de cima para baixo.  

    

 

 

5. O hipoclorito de sódio é um sal utilizado frequentemente em soluções aquosas como desinfetante 

e/ou agente alvejante. Esse sal pode ser preparado pela absorção do gás cloro em solução de 

hidróxido de sódio mantida sob resfriamento, de modo a prevenir a formação de clorato de sódio. As 

soluções comerciais de hipoclorito de sódio sempre contém quantidade significativa de cloreto de 

sódio, obtido como subproduto durante a formação do hipoclorito. Assim, é correto afirmar que as 

fórmulas químicas do hipoclorito de sódio, clorato de sódio e cloreto de sódio são, respectivamente:  

 

 
 

6. Um óxido básico é um óxido iônico que reage com água tendo um hidróxido como produto. São óxidos 

básicos todas as seguintes substâncias:  

a) 2 3 2CO , SO , TiO .     

b)  2 2CaO, Na O, K O.     

c)  4CaSO , MgO, CO.
    

d)  2 2 2Li O, Mg(OH) , SiO .
    

e) 3 4KHO , CaO, BaSO .
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7. A exposição dos atletas ao sol intenso exige cuidados especiais com a pele. O dióxido de titânio é 

usado em vestimentas a fim de proteger os atletas da radiação solar. A fórmula química do dióxido de 

titânio é __________, trata-se de um óxido __________ formado por um __________ e oxigênio. Assinale a 

alternativa que completa corretamente as lacunas.  

a) TiO2 – iônico – não metal    

b) Ti2O – molecular – não metal    

c) TiO2 – iônico – metal    

d) Ti2O – iônico – não metal    

e) TiO2 – molecular – metal    

   

 

8. “Para que um cabelo crespo ou cacheado possa ficar liso, o produto alisante altera as suas ligações 

químicas (hidrogênio e queratina) e, juntamente com ação de outros ingredientes, como formaldeído, 

soda cáustica (hidróxido de sódio) e compostos a base de amônia, o efeito do alisamento não é 

interrompido com uma simples lavagem (alisamento permanente) e pode permanecer por vários 

meses. Já o alisamento temporário (chapinha, prancha), quebra ligações químicas do cabelo que 

podem retornar ao estado natural com um simples contato com a água. Nos produtos alisantes é 

possível encontrar outras substâncias ativas, como tioglicolato de amônio, cal hidratada (hidróxido de 

potássio), hidróxido de lítio. Eles produzem efeitos parecidos aos da soda cáustica e do formaldeído, 

como a vermelhidão na pele, coceiras e, se utilizados de forma inadequada, podem provocar 

queimaduras.” 
Disponível em: http://www.ecycle.com.br 

Cite a alternativa em que as bases destacadas no texto estão corretamente representadas.  

a) NaOH, KOH, Li(OH)2 

b) NaOH, KOH, LiOH 

c) Na(OH)2, KOH, LiOH 

d) NaOH, Al(OH)3 e LiOH 

e) NaOH, KOH e Fe(OH)2 

 

 

9. A soda cáustica pode ser usada no desentupimento de encanamentos domésticos e tem, em sua 

composição, o hidróxido de sódio como principal componente, além de algumas impurezas. A soda 

normalmente é comercializada na forma sólida, mas que apresenta aspecto “derretido” quando 

exposta ao ar por certo período. O fenômeno de “derretimento” decorre da:  

a) absorção da umidade presente no ar atmosférico. 

b) fusão do hidróxido pela troca de calor com o ambiente. 

c) reação das impurezas do produto com o oxigênio do ar. 

d) adsorção de gases atmosféricos na superfície do sólido. 

e) reação do hidróxido de sódio com o gás nitrogênio presente no ar. 
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10. A dissolução de uma certa substância em água é representada pela equação: 
 

M(OH)2 + n H2O → M+2 + 2 OH- 

 

a base que pode representar a dissolução é a de: 

a) hidróxido de amônio  

b) hidróxido de alumínio 

c) hidróxido de sódio 

d) hidróxido de cálcio 

e) hidróxido plúmbico  

 

 

11. Com relação às propriedades das bases de Arrhenius, assinale a alternativa correta: 

a) O hidróxido de amônio é uma base não metálica, insolúvel em água. 

b) Os metais alcalinos formam monobases com baixo grau de dissociação. 

c) As bases formadas pelos metais alcalinos terrosos são fortes, visto que são moleculares por 

natureza. 

d) Os hidróxidos dos metais alcalinos terrosos são pouco solúveis em água. 

e) Uma base é tanto mais forte quanto sua quantidade de OH em sua fórmula. 

 
 

12. Os pigmentos de tinta CdS, BaSO4 são denominados, na ordem dada: 

a) sulfito de cádmio e sulfito de bário. 

b) sulfato de cádmio e sulfito de bário.  

c) sulfeto de cádmio e sulfato de bário.  

d) tiossulfato de cádmio e sulfato de bário.  

e) sulfeto de cádmio e sulfito de bário.  
 

 

13. Considere os íons a seguir: 

Cátions: Li+ (lítio), NH4
+ (amônio), Mg2+ (magnésio) e Fe3+ (ferro III); 

Ânions: NO3
- (nitrato), SO4

2- (sulfato) e PO4
3- (fosfato). 

Assinale a alternativa que indica corretamente os nomes e as fórmulas de sais formados com esses 

íons: 

a) LiSO4 (sulfato de lítio), Mg(SO4)2 (sulfato de magnésio), Fe(NO3)3 (nitrato de ferro III). 

b) Li2SO4 (sulfato de lítio), Mg(SO4)2 (sulfato de magnésio), Fe(NO3)3 (nitrato de ferro III). 

c) Li2SO4 (sulfato de lítio), NH4NO3 (nitrato de amônio), FePO4 (fosfato de ferro III). 

d) LiSO4 (sulfato de lítio), NH4NO3 (nitrato de amônio), Fe3PO4 (fosfato de ferro). 
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Questão contexto 

“A água oxigenada (H2O2) tem muitas propriedades e benefícios que podem ser usados em nossa 

casa de maneira moderada. É muito importante considerar que este tipo de produto não pode ser 

usado em grandes quantidades, posto que pode ser instável e, inclusive, tóxico. Sabendo isso, então 

você poderá aproveitar suas propriedades que funcionam, sobretudo, como desinfetante e 

antisséptico. Em casa o uso de água oxigenada pode ser muito útil e variado, este tipo de produto 

também é utilizado industrialmente e para produtos de beleza relacionados com o cabelo.” 

 

Disponível em: https://melhorcomsaude.com/usos-e-beneficios-da-agua-oxigenada/ 

O água oxigenada é um: 

a) óxido básico 

b) óxido ácido 

c) óxido neutro 

d) peróxido 

e) superóxido   
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Gabarito 

 

1. B 

pH 7  a 25 C  implica em soluções básicas.  

Os óxidos dos grupos 1 e 2 da classificação periódica reagem com água formando soluções aquosas 

básicas ou alcalinas, ou seja, são classificados como óxidos básicos. 

 

Dentre os óxidos citados, vem: 

2 2

2 2

CaO H O Ca(OH)

K O H O 2 KOH

+ →

+ →
   

 

2. E 

Necessita-se respectivamente, de uma base forte e solúvel (NaOH- Na é um metal alcalino) e de uma 

base fraca e parcialmente solúvel (MgOH2 -o hidróxido de magnésio é uma base fraca e parcialmente 

solúvel mesmo sendo um proveniente de um metal alcalino terroso) 

 

3. A 

Todas as bases formadas por metais alcalinos (grupo 1) serão classificadas como bases fortes e são 

solúveis em meio aquoso. 

 

4. B 

Produtos comercializados Substâncias inorgânicas 

Água sanitária Hipoclorito de sódio -  (NaClO) 

Desentupidores de pia Hidróxido de sódio - (NaOH) 

Sal de cozinha Cloreto de sódio - NaCl 

Fermento químico  
Hidrogenocarbonato de sódio – 

NaHCO3 

Creme dental Fluoreto de sódio - NaF 

 

5. A 

HClO + NaOH →  NaClO 

HClO3 + NaOH → NaClO3 

HCl + NaOH → NaCl 

 

6. B 

São óxidos básicos (possuem metais das famílias IA e IIA) e reagem com água produzindo bases, as 

seguintes substâncias: 2 2CaO, Na O, K O.    

 

7. C 

A fórmula do dióxido de titânio é TiO2. O titânio é um elemento metálico e, portanto, forma com oxigênio, 

ligações iônicas.  
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8. B 

NaOH, KOH, LiOH; Respectivamente hidróxido de sódio, hidróxido de potássio e hidróxido de lítio. 

 

9. A 

Ocorre a reação da base com a água presente no ar. Vale lembrar que bases do grupo 1 são solúveis. 

 

10. D 

Ca(OH)2 → Ca 2+ + 2 OH- 

 

11. D 

Erros em vermelho 

a) O hidróxido de amônio é uma base não metálica, insolúvel em água. 

b) Os metais alcalinos formam monobases com baixo grau de dissociação. 

c) As bases formadas pelos metais alcalinos terrosos são fortes, visto que são moleculares por 

natureza. – As bases formadas por Mg(OH)2 e Be(OH)2, que são elementos da família IIA, são 

consideradas insolúveis e fracas. 

d) Os hidróxidos dos metais alcalinos terrosos são pouco solúveis em água. 

e) Uma base é tanto mais forte quanto sua quantidade de OH em sua fórmula. Não, a força se da pelo 

seu grau de dissociação. 

 

12. C 

Sulfeto de cádmio e sulfato de bário. Faça a reação entre o ácido e base correspondente para ajudar na 

nomenclatura. 

 

13. C 

Erros em vermelho. 

a) LiSO4 (sulfato de lítio), Mg(SO4)2 (sulfato de magnésio), Fe(NO3)3 (nitrato de ferro III). 

b) Li2SO4 (sulfato de lítio), Mg(SO4)2 (sulfato de magnésio), Fe(NO3)3 (nitrato de ferro III). 

c) Li2SO4 (sulfato de lítio), NH4NO3 (nitrato de amônio), FePO4 (fosfato de ferro III). 

d) LiSO4 (sulfato de lítio), NH4NO3 (nitrato de amônio), Fe3PO4 (fosfato de ferro). 

e) (NH4)2SO4 (sulfato de amônio), MgPO4 (fosfato de magnésio), LiNO3 (nitrato de lítio). 

 

 

Questão Contexto  

Gabarito D, Péroxido, onde o oxigênio tem nox -1. 
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Relações numéricas: u.m.a, massa atômica, número de massa, 

massa molecular, massa molar, número de avogadro, volume 

molar, CNTP 

 

Resumo 

 

Unidade de massa atômica  

A unidade de massa atômica é uma unidade de medida de massa utilizada para expressar a massa 

de partículas atômicas. Ela é definida como 1/12 da massa de um átomo de carbono-12 em seu estado 

fundamental. 

 

Massa atômica 

A massa atômica de um elemento é a média da sua massa e ocorrência dos seus isótopos na 

natureza. A massa atômica do átomo é expressa em u. 

 

 

 

A = massa do isótopo 

P = % de ocorrência do Isótopo 

P1 + P2 + … + Pn = 100% 

 

Ex.: 

B10 ocorrência 20% 

B11 ocorrência 80% 

 

MA = (10 × 20 + 11 × 80) / 100% 

MA = 10,8u 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Unidade_de_medida
https://pt.wikipedia.org/wiki/Massa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Carbono-12
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Número de massa 

O número de massa de um elemento é dado pelo somatório da quantidade de prótons ou número 

atômico, com os de nêutrons existentes no núcleo. 

A = p + n  ou  A = Z + n 

 

Massa molecular 

A massa molecular corresponde à soma das massas atômicas dos elementos que compõem uma 

determinada substância. 

Massa molecular = ΣMA 

 

Ex.: 

Dadas as massas atômicas: Ca = 40u, H = 1u, S = 32u, O = 16, C = 12u. 

H2SO4 = 2 + 32 + 64 = 98u 

CaCO3 = 40 + 12 + 48 = 100u 

 

Número de avogadro 

O número de Avogadro é a quantidade de entidades elementares (átomos, elétrons, íons, 

moléculas) presentes em 1 mol de qualquer substância. 

 

1 mol = 6,02 x 1023 unidades elementares 

 

Massa molar 

 É a massa em gramas presente em 6,02 x 1023 unidades elementares de determinada espécie, ou 

seja, a massa presente em 1 mol de qualquer substância. Numericamente as massas atômica e molar são 

iguais. 

Ex.: 

1 mol O2 = 6,02 x 1023 moléculas de O2 = 32g de massa molar 

1 mol H2SO4 = 6,02 x 1023 moléculas de H2SO4 = 98g de massa molar 

1 mol Fe = 6,02 x 1023 átomos de Fe = 56g de massa molar 

 

Volume molar 

O volume molar é o volume ocupado por 1 mol de qualquer gás. 

 

Volume molar nas CNTP 

 

1 mol = 22,4 litros 

 

CNTP = Condições normais de temperatura e pressão, Em que a pressão é igual a 1 atm e a 

temperatura é de 273 K (0ºC). 
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Para provarmos que 1 mol de qualquer gás nas CNTP ocupa o volume de 22,4L, podemos jogar tais 

valores na equação de Clapeyron. 

P . V = n . r . T 

 

Onde: 

P = pressão (atm) 

V = volume (litros) 

n = número de mol 

r = constante dos gases (valor = 0,082) 

T = temperatura (Kelvin) 

 

Para gases nas CNTP: 

P . V = n . r . T 

1 . V = 1 . 0,082 . 273 

V = 22,4L 

 

Importante! 

CATP = Condições Ambientais de Temperatura e Pressão, em que a pressão também é de 1 atm, 

mas a temperatura é de 298 K (25 ºC), o volume molar passa a ser 25 L, ou seja, 1 mol = 25 litros. 

 

P . V = n . r . T 

1 . V = 1 . 0,082 . 298 

V = 25L 

 

Ex.: 

Nas CNTP: 

1 mol O2 = 22,4L 

2 mol O2 = 44,8L 

½ mol N2 = 11,2L 
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Exercícios 

 

1. A vitamina E tem sido relacionada à prevenção ao câncer de próstata, além de atuar como antioxidante 

para prevenir o envelhecimento precoce. A dose diária recomendada para uma pessoa acima de 19 

anos é de 15 mg. Considerando-se que, em alguns suplementos alimentares, existam 200,105 10  

moléculas da vitamina E, por comprimido, fórmula molecular 29 50 2C H O ,  e que o número de Avogadro 

é 23 16 10 mol ,−  o número de comprimidos que deve ser consumido em um mês (30 dias) para manter 

a dose recomendada diária é cerca de  

a) 30 comprimidos.    

b) 45 comprimidos.    

c) 60 comprimidos.    

d) 15 comprimidos.    

e) 120 comprimidos. 
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Texto para próxima questão:  

Lucy caiu da árvore 

Conta a lenda que, na noite de 24 de novembro de 1974, as estrelas brilhavam na beira do rio Awash, 

no interior da Etiópia. Um gravador K7 repetia a música dos Beatles “Lucy in the Sky with Diamonds”. 

Inspirados, os paleontólogos decidiram que a fêmea AL 288-1, cujo esqueleto havia sido escavado naquela 

tarde, seria apelidada carinhosamente de Lucy. 

Lucy tinha 1,10 m e pesava 30 kg. Altura e peso de um chimpanzé. 1Mas não se iluda, Lucy não 

pertence à linhagem que deu origem aos macacos modernos. Ela já andava ereta sobre os membros 

inferiores. Lucy pertence à linhagem que deu origem ao animal que escreve esta crônica e ao animal que a 

está lendo, eu e você. 

Os ossos foram datados. Lucy morreu 3,2 milhões de anos atrás. Ela viveu 2 milhões de anos antes 

do aparecimento dos primeiros animais do nosso gênero, o Homo habilis. A enormidade de 3 milhões de 

anos separa Lucy dos mais antigos esqueletos de nossa espécie, o Homo sapiens, que surgiu no planeta faz 

meros 200 mil anos. Lucy, da espécie Australopithecus afarensis, é uma representante das muitas espécies 

que existiram na época em que a linhagem que deu origem aos homens modernos se separou da que deu 

origem aos macacos modernos. 2Lucy já foi chamada de elo perdido, o ponto de bifurcação que nos separou 

dos nossos parentes mais próximos. 

Uma das principais dúvidas sobre a vida de Lucy é a seguinte: ela já era um animal terrestre, como 

nós, ou ainda subia em árvores? 

3Muitos ossos de Lucy foram encontrados quebrados, seus fragmentos espalhados pelo chão. Até 

agora, se acreditava que isso se devia ao processo de fossilização e às diversas forças às quais esses ossos 

haviam sido submetidos. Mas os cientistas resolveram estudar em detalhes as fraturas. 

As fraturas, principalmente no braço, são de compressão, aquela que ocorre quando caímos de um 

local alto e apoiamos os membros para amortecer a queda. Nesse caso, a força é exercida ao longo do eixo 

maior do osso, causando um tipo de fratura que é exatamente o encontrado em Lucy. Usando raciocínios 

como esse, os cientistas foram capazes de explicar todas as fraturas a partir da hipótese de que Lucy caiu 

do alto de uma árvore de pé, se inclinou para frente e amortizou a queda com o braço. 

4Uma queda de 20 a 30 metros e Lucy atingiria o solo a 60 km/h, o suficiente para matar uma pessoa 

e causar esse tipo de fratura. Como existiam árvores dessa altura onde Lucy vivia e muitos chimpanzés 

sobem até 150 metros para comer, uma queda como essa é fácil de imaginar. 

A conclusão é que Lucy morreu ao cair da árvore. E se caiu era porque estava lá em cima. E se estava 

lá em cima era porque sabia subir. Enfim, sugere que Lucy habitava árvores. 

Mas na minha mente ficou uma dúvida. Quando criança, eu subia em árvores. E era por não sermos 

grandes escaladores de árvores que eu e meus amigos vivíamos caindo, alguns quebrando braços e pernas. 

Será que Lucy morreu exatamente por tentar fazer algo que já não era natural para sua espécie? 

Fernando Reinach 

adaptado de O Estado de S. Paulo, 24/09/2016.  
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2. A técnica de datação radiológica por carbono-14 permite estimar a idade de um corpo, como o de 

Lucy, que apresentava 121,2 10  átomos de carbono-14 quando viva. Essa quantidade, em mols, 

corresponde a:  

a) 2,0 x 10-12       

b) 2,0 x 10-11    

c) 5,0 x 10-11    

d) 5,0 x 10-12    

e) 5,0 x 10-13 

  

 

3. Os combustíveis de origem fóssil, como o petróleo e o gás natural, geram um sério problema 

ambiental, devido à liberação de dióxido de carbono durante o processo de combustão. O quadro 

apresenta as massas molares e as reações de combustão não balanceadas de diferentes 

combustíveis. 

 

Combustíve

l 

Massa molar 

(g mol)  

Reação de combustão (não 

balanceada) 

Metano 16  4(g) 2(g) 2(g) 2 (g)CH O CO H O+ → +  

Acetileno 26  2 2(g) 2(g) 2(g) 2 (g)C H O CO H O+ → +  

Etano 30  2 6(g) 2(g) 2(g) 2 (g)C H O CO H O+ → +  

Propano 44  3 8(g) 2(g) 2(g) 2 (g)C H O CO H O+ → +  

Butano 58  4 10(g) 2(g) 2(g) 2 (g)C H O CO H O+ → +  

 

Considerando a combustão completa de 58 g  de cada um dos combustíveis listados no quadro, a 

substância que emite mais 2CO  é o   

a) etano.    

b) butano.     

c) metano.     

d) propano.    

e) acetileno.     
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4. Atletas de levantamento de peso passam pó de magnésio (carbonato de magnésio) em suas mãos 

para evitar que o suor atrapalhe sua performance ou, até mesmo, cause acidentes. Suponha que, em 

uma academia especializada, o conjunto de atletas utilize 168,8 g  de pó de magnésio por dia. A massa 

mais aproximada de Mg,  em kg,  associada à compra de pó de magnésio, para 30  dias de uso, é  

a) 0,05.     

b) 0,21.     

c) 1,46.     

d) 2,92.     

   

5. Mol é a quantidade de matéria que contém tantas entidades elementares quantos são os átomos do 

isótopo 12C  contidos em 312 10 kg−  de 12C.  

Uma massa de 44 g  de 2CO  corresponde a 1,0 mol  de 2CO  e ocupa, nas CNTPs, um volume fixo de 

22,4 L.  Desse modo, assinale a alternativa que apresenta, aproximadamente, o volume ocupado por 

188 g  de gás carbônico 2(CO ).   

a) 90 L.     

b) 80 L.     

c) 44 L.     

d) 96 L.     

e) 22 L.     
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6. Em momentos de estresse, as glândulas suprarrenais secretam o hormônio adrenalina, que, a partir 

da aceleração dos batimentos cardíacos, do aumento da pressão arterial e da contração ou 

relaxamento de músculos, prepara o organismo para a fuga ou para a defesa. 

 

 

 

Dados – 1M (g mol ): H 1; C 12; N 14; O 16.− = = = =  

Qual é o valor da massa molar (em 1g mol )−  desse composto?  

a) 169.     

b) 174.     

c) 177.     

d) 183.     

e) 187.     

 

7. A massa de 3 átomos de carbono 12 é igual à massa de 2 átomos de um elemento X. Pode-se dizer, 

então, que a massa atômica de X, em u, é:  

a) 12  

b) 36  

c) 24  

d) 3  

e) 18 

 

 

8. A falta de vitamina B1 (C12H18ON4SCl2) provoca falta de apetite, crescimento retardado e beribéri 

(enfraquecimento e desgoverno das pernas). Sua massa molecular é:  

a) 457  

b) 337  

c) 207  

d) 257  

e) 280 
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9. Para atrair machos para acasalamento, muitas espécies fêmeas de insetos secretam compostos 

químicos chamados feromônios. Aproximadamente 10−12g de tal composto de fórmula C19H38O deve 

estar presente para que seja eficaz. Quantas moléculas isso representa?  

a) 2 ∙ 109 moléculas  

b) 3 ∙ 109 moléculas  

c) 1010 moléculas  

d) 4 ∙ 109 moléculas  

e) 8 ∙ 109 moléculas 
 
 

10. A densidade do alumínio, a 20 °C, é igual a 2,7 g/mL. Quantos átomos desse metal existem numa 

amostra que ocupa o volume de 10 mL, a 20 °C?  

a) 10  

b) 1,0 ∙ 103  

c) 6,0 ∙ 1023  

d) 1,0 ∙ 1026  

e) 6,0 ∙ 102 
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Gabarito 

 

1.  C 

29 50 2

29 50 2

C H O

C H O 29 12 50 1 2 16 430

M 430 g mol

430 g

=  +  +  =

=

23

3

6 10 moléculas

15 10 g−





3 23
20

20

x

15 10 g 6 10 moléculas
x 0,209 10 moléculas

430 g

0,105 10 moléculas

−  
= = 



20

1comprimido

0,209 10 moléculas

20

20

y

0,209 10 moléculas 1comprimido
y 1,99 comprimido

0,105 10 moléculas

y 2 comprimidos

 
= =



=

 

Em 30  dias: 60  comprimidos (2 30 comprimidos).    

 

2.  A 

1mol 236,0 10 átomos de carbono

n



12

12
11

23

12

1,2 10 átomos de carbono

1mol 1,2 10
n 0,2 10 mol

6,0 10

n 2,0 10 mol

−

−



 
= = 



= 
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3.  E 

4CH 1

4(g) 2(g) 2(g) 2 (g)

58 g
n 3,625 mol

16 g mol

CH 2 O CO 2 H O

1mol

−
= =



+ → +

1mol

3,625 mol 3,625 mol

 

2 2C H 1

5
2 2(g) 2(g) 2(g) 2 (g)2

58 g
n 2,23 mol

26 g mol

C H O 2 CO H O

1mol

−
= =



+ → +

2 mol

2,23 mol 4,46 mol (maior valor)

 

2 6C H 1

7
2 6(g) 2(g) 2(g) 2 (g)2

58 g
n 1,93 mol

30 g mol

C H O 2 CO 3 H O

1mol

−
= =



+ → +

2 mol

1,93 mol 3,87 mol

 

3 8C H 1

3 8(g) 2(g) 2(g) 2 (g)

58 g
n 1,32 mol

44 g mol

C H 5 O 3 CO 4 H O

1mol

−
= =



+ → +

3 mol

1,32 mol 3,96 mol

 

4 10C H 1

13
4 10(g) 2(g) 2(g) 2 (g)2

58 g
n 1mol

58 g mol

C H O 4 CO 5 H O

1mol

−
= =



+ → +

4 mol

 

 

Conclusão: o acetileno 2 2(C H )  emite mais 2CO .    

 

4.  C 

3MgCO Mg

84 g 24 g

168,8 g x

x 48,22 g ou 0,048 kg

0,048 30 dias 1,45 kg

=

 =
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5.  D 

21 mol de CO :

44 g 22,4 L

188 g x

x 95,7 L 96 L= 

   

 

6.  D 

Fórmula molecular da adrenalina: 9 13 3C H NO .  

9 13 3

1
C H NOM 9 12 13 1 1 14 3 16 183 g mol .−=  +  +  +  =     

 

7.  E 

3 átomos de C: 3 ∙ 12 = 36  2 ∙ X = 36 → X = 18 

 

8.  B 

C12H18ON4 SCl2  

Massa Molar= 12 ∙ C + 18 ∙ H + 1 ∙ O + 4 ∙ N + 1∙ S + 2 ∙ CL  

Massa Molar = 12 ∙12 + 18 ∙ 1 + 1 .16 + 4 ∙ 14 + 1 ∙32 + +2 ∙ 35,5  

Massa Molar = 144 + 18 + 16 + 56 + 32 + 71  

Massa Molar = 337 u 

 

9.  A 

 

 

10.  C 
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Desenvolvimento: funções e estratégias 

 

Resumo 

 

Você já sabe que o texto dissertativo-argumentativo é constituído por três partes: a introdução, o 

desenvolvimento e a conclusão. Após aprender sobre a importância da parte inicial do texto, a introdução, é 

hora de desvendar o “corpo” do texto: o desenvolvimento. Não basta apenas uma estrutura visualmente 

agradável de acordo com a divisão dos parágrafos, o que importa é o conteúdo e as ideias que serão 

defendidas.  

 
 

Com isso, podemos definir o desenvolvimento como um grupo de dois ou três parágrafos, em que se 

fundamenta a tese, criando uma linha de raciocínio com argumentos articulados. Vamos ver um exemplo? 

O tema abordado no parágrafo a seguir é “A discussão sobre o hábito da leitura no Brasil”. 

 

Tese: 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. 

 

Arg. 1: A perda do interesse pela leitura. 

Arg. 2: A escola não alimenta mais esse hábito. 

Arg. 3: O mercado também não investe nesse hábito. 

 

A estrutura do desenvolvimento 

 

Há duas partes importantes na produção de um parágrafo de desenvolvimento, conhecida pelos 

teóricos como tópico frasal e aprofundamento. A primeira consiste em um período que apresentará a síntese 

da ideia a ser desenvolvida, em outras palavras, é um resumo do que será apresentado no parágrafo.  

Já a segunda parte a ser seguida é fundamentar os seus argumentos, ou seja, confirmar a tese (que já foi 

apresentada na introdução) e utilizar de estratégias argumentativas, como alusões, dados estatísticos, 
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referências filosóficas e argumentos de autoridade para defender o seu ponto de vista e, consequentemente, 

convencer o leitor acerca daquilo que você acredita.  

Assim, podemos dizer que um parágrafo de desenvolvimento é constituído por: 

 
DESENVOLVIMENTO = TÓPICO FRASAL + APROFUNDAMENTO 

 

Veja um parágrafo sobre o mesmo tema apresentado no último exemplo: 

 

“Enquanto as instituições não fazem a sua parte, o mercado mostra a que veio: a cada dia, o preço dos 

livros em lojas físicas fica maior. Diante de um mercado digital que ainda cresce pouco no mundo, 

crescimento que ajudaria a amenizar o problema, o já baixo número de consumidores diminui ainda mais 

pelos altos valores. Prova disso é a diversificação de produtos por parte de livrarias renomadas em prol de 

não perderem seu lugar no comércio, como muitas “megastores”. A escassez na venda de livros traz 

prejuízos compensados por eletrônicos, CDs, DVDs e brinquedos. Nesse sentido, o incentivo, que já era 

pouco, é posto em xeque pela própria precificação.” 

 

Note que o exemplo se divide em duas partes: a primeira apresenta o argumento que será desenvolvido 

nas próximas linhas; a segunda, as informações importantes no embasamento dessa ideia. A primeira é o 

tópico frasal; a segunda, o aprofundamento. No exemplo, o aprofundamento é uma comprovação do 

argumento apresentado pelo tópico frasal. Como, a princípio, isso parece um tanto quanto abstrato, veja 

essa lista com algumas estratégias diferentes de elaborar essa etapa do parágrafo: 

 

• Explicar a ideia apresentada no tópico frasal; 

• Aprofundar a ideia, explorando causas e/ou consequências; 

• Apresentar evidências, comprovando e/ou ilustrando o argumento; 

• Aprofundar as premissas que sustentam essa ideia. 
 

É claro que você pode utilizar muitas dessas estratégias em um mesmo parágrafo, uma vez que elas não 

se excluem. Cabe ao parágrafo, então, demonstrar uma ideia, ou parte dela, por meio de duas ferramentas: 

 

• Apresentação de evidências (dados, estatísticas, fatos etc.); 

• Apresentação de premissas (conceitos, leis, definições, “verdades" universais etc.). 

 

Para sintetizar ainda mais essa ideia, perceba que tudo aquilo que aprofunda o tópico frasal é um 

conjunto de frases que apresentam os porquês dessa ideia. 
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Estratégias argumentativas  

 

Para fundamentar as ideias no desenvolvimento, utilizamos as chamadas estratégias argumentativas, 

que são elementos que nos ajudarão a defender uma determinada perspectiva e contribuem para a validação 

das informações apresentadas nos parágrafos e o aprofundamento do texto, como o uso de: dados 

estatísticos, comparações, alusões literárias e artísticas, referências musicais, dados informativos de jornais 

e noticiários, abordagem entre causa e consequência, argumentos de autoridade, uso de citações, entre 

outros. 

Veja, abaixo, a construção dos tópicos frasais e como as fundamentações são realizadas a partir de 
estratégias argumentativas: 
 
a) Argumento de autoridade: 
 

Tema: O suicídio entre os jovens brasileiros: como enfrentar esse problema? 
 

“Segundo o Departamento de Saúde Mental e Medicina Legal da UFG, a família representa a condição 

necessária para o crescimento e desenvolvimento de vínculos que garantam a sobrevivência física, social e 

afetiva das pessoas. Contudo, o contexto familiar é considerado fator desencadeante para a tentativa de 

suicídio. Perdas de vínculos afetivos, violência doméstica ou doenças mental ou física colocam o 

adolescente em situação de vulnerabilidade. O jovem tende a ser contestador, impetuoso e, ao mesmo 

tempo, imaturo e inseguro ao se deparar com novas visões da família e da sociedade, visto que na 

adolescência a busca de referências constitui uma forte razão para a existência.” 

Disponível em: http://descomplica.com.br/blog/redacao/modelo-de-redacao-o-suicidio-entre-os-jovens-brasileiros-como-
enfrentar-esse-problema/ 

 

b) Conhecimentos geográficos: 
 

Tema: Fome no Brasil: Como enfrentar esse problema? 
 

“Em primeiro lugar, é importante ressaltar os fatores que contribuem para esse mal. Um deles é o 

crescimento econômico, insuficiente para acabar com a pobreza no país. Isso acontece, principalmente, 

devido à concentração de renda, que faz com que perpetue a desigualdade social, gerando a fome. Além 

disso, devemos destacar a instabilidade política, a má administração dos recursos públicos e a injusta 

estrutura fundiária, que impossibilitam o acesso dos trabalhadores aos meios de produção e concentram as 

terras nas mãos de poucos. Ademais, as próprias causas naturais, como clima, desastres ambientais, pragas 

e inundações, são responsáveis por acentuar o problema da fome, principalmente nas regiões Norte e 

Nordeste, apesar de não serem tão expressivas quanto a ação humana.” 

Disponível em: http://descomplica.com.br/blog/redacao/modelo-de-redacao-fome-no-brasil-como-enfrentar-esse-
problema/ 

 
 
 
 
 
 

http://descomplica.com.br/blog/redacao/modelo-de-redacao-o-suicidio-entre-os-jovens-brasileiros-como-enfrentar-esse-problema/
http://descomplica.com.br/blog/redacao/modelo-de-redacao-o-suicidio-entre-os-jovens-brasileiros-como-enfrentar-esse-problema/
http://descomplica.com.br/blog/redacao/modelo-de-redacao-fome-no-brasil-como-enfrentar-esse-problema/
http://descomplica.com.br/blog/redacao/modelo-de-redacao-fome-no-brasil-como-enfrentar-esse-problema/
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c) Dados estatísticos: 
 

Tema: A saúde da mulher grávida em discussão no Brasil 
 

“Outro fator importante a ser analisado é a qualidade dos serviços de saúde destinados a atender as 

gestantes, tanto no âmbito público, quanto no privado. Um dos pontos mais levantados recentemente sobre 

o sistema diz respeito à violência obstétrica. Práticas feitas durante o parto prejudicam sua boa evolução, 

aumentando o risco de sequelas graves ou morte para mãe e bebê e que atinge uma em cada quatro 

mulheres no Brasil, de acordo com a pesquisa Mulheres Brasileiras e Gênero nos Espaços Público e Privado, 

divulgada em 2010. Como fica claro no título da apuração da Fundação Perseu Abramo, esse cenário não se 

limita à rede pública, sendo, portanto, e infelizmente, um problema “democrático” em sua abrangência. 

Disponível em: http://descomplica.com.br/blog/redacao/redacoesexemplares/modelo-de-redacao-a-saude-da-mulher-gravida- 

em-discussao-no-brasil/  

http://descomplica.com.br/blog/redacao/redacoesexemplares/modelo-de-redacao-a-saude-da-mulher-gravida-%0bem-discussao-no-brasil/
http://descomplica.com.br/blog/redacao/redacoesexemplares/modelo-de-redacao-a-saude-da-mulher-gravida-%0bem-discussao-no-brasil/
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Exercícios 

 

Texto para as questões 1, 2 e 3. Levando em consideração o parágrafo a seguir, responda: 
 

“Além de ser uma importante fonte de conhecimento, a literatura permite reflexões e auxilia no 

entendimento dos sentimentos, mesmo quando há apenas uma representação de uma realidade. Em 

diversas obras são expostas as mais diversas condições humanas e, segundo o crítico literário Roland 

Barthes, as dimensões culturais da literatura são capazes de dar ao indivíduo condições para o seu 

desenvolvimento. Desse modo, ela contribui para que o homem se transforme e, enquanto sujeito social, 

transforme também o seu redor.” 

 

1. Sobre qual tema o desenvolvimento argumenta? 
 

 

2. Que trecho apresenta o tópico frasal do argumento desenvolvido? 
 

 

3. Que trecho mostra a fundamentação desse tópico? 
 
Texto para as questões 4, 5 e 6. Leia a seguir um trecho de um parágrafo de desenvolvimento sobre o 
tema do ENEM 2017: “Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil”. 
 
“Primeiramente, é importante ressaltar que há entidades de ensino voltadas para a comunidade surda, 

mas elas não dão conta do efetivo dessa parcela da sociedade. Sendo assim, muitas pessoas sob essa 

condição ou ficam sem estudar, ou são encaminhadas para instituições de educação regular sem a 

necessária infraestrutura, o que pode potencializar a exclusão do deficiente dentro dos muros da escola. Por 

conseguinte, a ausência de uma formação suficiente intensifica-se pelo preconceito e gera um cidadão não 

preparado para as inserções no mercado de trabalho e nos círculos sociais em geral.” 

 

4. O parágrafo está completo, do ponto de vista das duas funções do desenvolvimento? 
 
 

5. Identifique que estratégias de fundamentação foram utilizadas no parágrafo. 
 

 

6. Suponha que você queira criar um segundo parágrafo de desenvolvimento para o texto. Cite um tópico 
frasal que poderia ser apresentado.  
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 Texto para as questões de 7 a 9. Leia o parágrafo a seguir e faça o que se pede: 
 
“Em primeiro lugar, é preciso destacar a importância da escola na solução de atos como o bullying. 

Isso porque, além da simples exposição de conteúdo, é seu dever educar o aluno para a convivência no 

coletivo, nas relações pessoais e profissionais. Paulo Freire já falava em uma “cultura da paz”, evidenciando 

o papel da educação na exposição de injustiças, incentivando a colaboração, a convivência com o diferente, 

a tolerância. Isso comprova a necessidade de as instituições trabalharem o assunto dentro e fora de sala, 

combatendo a violência entre os alunos e dos próprios professores com os estudantes. Há, porém, outro 

agente muito importante nessa luta: a família.” 

 
 

7. Identifique, no parágrafo, o tópico frasal defendido pelo autor. 
 
 

8. Sabendo como se constrói uma fundamentação, mostre que trecho amplia o posicionamento do 
parágrafo e que estratégias foram utilizadas na sua formulação. 

 
 

9. Que outras estratégias poderiam ter sido utilizadas nesse mesmo argumento? 
 
 
Leia com atenção o parágrafo de desenvolvimento abaixo, que foi retirado de uma redação modelo 
1000 no ENEM 2016 com o tema “Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil”. Após a 
compreensão textual, responda as questões 10, 11 e 12. 
 
“Em primeiro lugar, é notória a dificuldade que há no homem em aceitar o diferente, principalmente ao 

se tratar de algo tão pessoal como a religião. Prova disso é a presença da não aceitação das crenças alheias 

em diferentes regiões e momentos históricos, como no Império Romano antigo, com as perseguições aos 

cristãos, na Europa medieval, com as Cruzadas e no atual Oriente Médio, com os conflitos envolvendo o 

Estado Islâmico. Também pode-se comprovar a existência da intolerância religiosa pela frase popular 

“religião não se discute”, que propõe ignorar a temática para evitar os conflitos evidentes ao se tratar do 

assunto. Desse modo, nota-se que a intolerância não se restringe a um grupo específico e é, de certa forma, 

natural ao ser humano, o que, porém, não significa que não pode e deve ser combatida.” 

Disponível em: https://g1.globo.com/educacao/noticia/leia-redacoes-nota-mil-do-enem-2016.ghtml 

 

10. Sabendo que o parágrafo é exemplar, identifique elementos que o tornaram um desenvolvimento nota 
mil. 
 
 

11. Cite, pelo menos, dois tipos distintos de alusões (históricas, geográficas, literárias, etc.) que poderiam 
ser relacionados ao tema.  
 
 

12. Transcreva o tópico frasal do parágrafo. 
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Texto para as questões 13, 14 e 15. Leia o parágrafo a seguir: 
 
“É importante mostrar antes de tudo a visão machista e opressora que existe ainda na célula mais 

simples da sociedade, a família. O patriarcalismo histórico colocou o homem como chefe e bancador da 

casa, ao invés da mulher - responsável pelas tarefas domésticas. Mesmo inúmeras conquistas, como a do 

mercado de trabalho, tenham sido conquistadas, elas continuam sendo vítimas da sensação dominadora de 

seus homens. Prova disso são os enormes casos de agressão física, violação sexual e até mesmo 

homicídios que ocorrem no meio de carinho e proteção que parecia ser o lar.” 

 

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. 

 
 

14. Reconhecidos os erros, reescreva o parágrafo e dê a ele um conteúdo nota mil. 
 

 

15. Crie um título para a sua redação, baseado no tema em questão.  
 

 

 

 

Questão contexto 
 
Paraolimpíada do Rio: um resultado que vai além da meta de medalhas 
 

“Pessoas com deficiência vivem um duplo desafio no que diz respeito à visibilidade. Falhas urbanas 

como calçadas mal adaptadas, aliadas ao medo de não serem aceitos contribuem para que muitos fiquem 

excessivamente reclusos, longe dos olhares do resto da sociedade. Além disso, esta mesma sociedade com 

frequência busca incluir pessoas com deficiência com uma postura do tipo “para mim são todos iguais”.  
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A tentativa é bem-intencionada, mas tem efeito negativo. “Se os traços diferenciais são 

‘pasteurizados’ em nome de uma igualdade que não respeita a diversidade - ao contrário, passa um trator 

sobre ela -, então essas características ficam sim, invisíveis”, afirma a socióloga Marta Gil, consultora na 

área de deficiência. O problema é que as diferenças são ignoradas sem que a sociedade adote formas de 

incluir quem as possui. A Paraolimpíada é um raro evento com projeção mundial em que corpos diferentes 

são frontalmente exibidos, em toda a sua potência. Por isso, garantir público e exposição está entre as 

principais preocupações dos organizadores.  

[...] 
“O bom desempenho geral do Brasil na Paraolimpíada gera ídolos, e são eles que inspiram os novos 

atletas. Os meninos olham para nomes como [o judoca e deficiente visual] Antônio Tenório e sonham em 

praticar o esporte no alto rendimento”, afirmou Andrew Parsons, Presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, 

em uma entrevista concedida em 2015.” 

 
Disponível em: https://www.nexojornal.com.br/expresso/2016/09/19/Paraolimp%C3%ADada-do-Rio-um-resultado-que-vai-

al%C3%A9m-da-meta-de-medalhas 
 

A partir das informações do texto e de seu conhecimento de mundo sobre o tema, cite dois argumentos que 

poderiam ser discutidos em uma redação dissertativa-argumentativa para promover a inclusão social do 

deficiente físico no Brasil. 

https://www.nexojornal.com.br/expresso/2016/09/19/Paraolimp%C3%ADada-do-Rio-um-resultado-que-vai-al%C3%A9m-da-meta-de-medalhas
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2016/09/19/Paraolimp%C3%ADada-do-Rio-um-resultado-que-vai-al%C3%A9m-da-meta-de-medalhas
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Gabarito 

 

1. O tema fala sobre o papel da literatura na nossa formação, hoje. 

 

2. O trecho é: "Além de ser uma importante fonte de conhecimento, a literatura permite reflexões e auxilia 

no entendimento dos sentimentos, mesmo quando há apenas uma representação de uma realidade." 

 

3. O trecho é: "Em diversas obras são expostas as mais diversas condições humanas e, segundo o crítico 

literário Roland Barthes, as dimensões culturais da literatura são capazes de dar ao indivíduo condições 

para o seu desenvolvimento. Desse modo, ela contribui para que o homem se transforme e, enquanto 

sujeito social, transforme também o seu redor." 

 

4. Sim, uma vez que apresenta, em primeiro lugar, um tópico frasal, resumindo o argumento a ser defendido 

no texto e, logo depois, uma fundamentação, um embasamento desse tópico. 

 

5. Para promover o aprofundamento do argumento, o produtor do texto utilizou como fundamentação a 

exemplificação, como também, a estratégia argumentativa causa-consequência, ao apontar sobre a 

situação dos surdos no país e os seus efeitos.  

 

6. A falta de qualificação profissional, os desafios de inserção social no ambiente educacional, a falta de 

infraestrutura, o fato de a LIBRAS não ser tratada como língua materna, etc.  

 

7. "Em primeiro lugar, é preciso destacar a importância da escola na solução de atos como o bullying." 

 

8. O trecho é: "Isso porque, além da simples exposição de conteúdo, é seu dever educar o aluno para a 

convivência no coletivo, nas relações pessoais e profissionais. Paulo Freire já falava em uma “cultura da 

paz”, evidenciando o papel da educação na exposição de injustiças, incentivando a colaboração, a 

convivência com o diferente, a tolerância. Isso comprova a necessidade de as instituições trabalharem 

o assunto dentro e fora de sala, combatendo a violência entre os alunos e dos próprios professores com 

os estudantes. Há, porém, outro agente muito importante nessa luta: a família".  

As estratégias utilizadas buscam, em primeiro lugar, explicar melhor o tópico frasal e, logo depois, 

desenvolver a ideia de um testemunho autorizado ou argumento de autoridade - no caso, Paulo Freire. 

 

9. O produtor do texto poderia ter apresentado dados estatísticos comprovando o seu tópico frasal. 

Poderia, também, criar comparações históricas ou geográficas. 

 

10. Além da construção de um tópico frasal bem claro, o parágrafo buscou fundamentar bem seu argumento 

usando alusões históricas, de modo a evidenciar que os indivíduos são influenciados pelos ideais de seu 

tempo. Além disso, o candidato explica uma frase popular, vinculando as ideias ao tempo e defendendo 

um determinado ponto de vista.  

 

11. Há inúmeras referências, entre elas podemos citar: Período de Colonização no Brasil, Imposição religiosa 

cristã sobre os indígenas, a influência da cultura africana nas religiões afro-brasileiras, o movimento 

literário Barroco, a Reforma Protestante, etc.  

 

12. “ É notória a dificuldade que há no homem em aceitar o diferente, principalmente ao se tratar de algo tão 

pessoal como a religião.” 
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13. O parágrafo tem alguns problemas de repetição, escolha vocabular e, principalmente, grafia.  

 

14. É importante apontar, antes de tudo, a visão machista e opressora que ainda existe na célula mais básica 

da sociedade: a família. O patriarcalismo histórico posicionou o homem como chefe e provedor da casa, 

em detrimento da mulher - responsável pelas tarefas domésticas. Mesmo que inúmeras conquistas, 

como a do mercado de trabalho, tenham sido alcançadas, elas continuam sendo vítimas da sensação 

de domínio de seus companheiros. Prova disso são os recorrentes casos de agressão física, violação 

sexual e até mesmo homicídios que ocorrem na esfera de carinho e proteção que supostamente seria o 

lar. 

 

15. Resposta pessoal. 

 

 

Questão Contexto  

O uso do esporte como ferramenta de inclusão social, a influência do poder midiático para dar visibilidade 

aos deficientes físicos, a importância da representatividade, os desafios de inserção no mercado de trabalho, 

a necessidade de combater preconceitos, etc.  
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Émile Durkheim 

 

Resumo 

 

Durkheim, tal como Comte, pensava que o homem é fortemente moldado pela sociedade em que ele 

vive (expressando-se de maneira técnica, ele diz que a consciência individual é sempre moldada e 

condiciona pela consciência coletiva, isto é, pela mentalidade média da sociedade, seu conjunto de valores 

e ideias dominantes) e que por isso o interesse do sociólogo deve voltar-se apenas para os padrões sociais. 

Por essas e outras, aliás, é que Durkheim é considerado um autor positivista e o mais famoso continuador 

da perspectiva comteana. Ele acreditava, em grande medida, que todos os fenômenos que ocorrem no 

âmbito de uma sociedade possuem um significado para o todo social, transformando-se no precursor do 

chamado funcionalismo, tese sociológica segundo a qual todas as práticas sociais possuem uma função na 

sociedade, assim como cada órgão humano possui uma função para o organismo do indivíduo como um 

todo. 

Fortemente influenciado pelas ciências naturais - seu modelo de pensamento -, o sociólogo francês 

afirmava que as virtudes principais de um pesquisador social são a neutralidade e a objetividade. Na prática, 

isto significa que um sociólogo jamais deve permitir que os seus valores pessoais ou a sua visão de mundo 

interfiram no seu trabalho. Sua análise deve ser meramente descritiva, nunca avaliativa, concentrada apenas 

em compreender a sociedade que está pesquisando, não em julgá-la ou classificá-la. 

Do ponto de vista do método, como vimos, Durkheim considerava que o sociólogo deve, tal como o 

físico e o químico, buscar por padrões de regularidade, que, no caso dele, seriam os fatos sociais. Os fatos 

sociais são justamente as regras ou normas coletivas que acabam se impondo de maneira coercitiva aos 

indivíduos. Podemos, então, listar três elementos característicos dos fatos sociais segundo Durkheim: Eles 

são exteriores ao indivíduo, eles são coercitivos e são gerais. Sua exterioridade pode ser explicada na medida 

em que não está no poder do indivíduo modificar, através meramente de sua vontade, as regras sociais às 

quais está submetido. Eles são coercitivos porque há punições e sanções para aqueles que não obedecem 

às regras. Por fim, eles são gerais no sentido de que devem ser observados por todos aqueles que fazem 

parte de certo grupo social. 

Tal como Comte e todo os demais grandes nomes da sociologia, Émile Durkheim destacou-se pela 

explicação que desenvolveu para a origem da sociedade capitalista moderna. Diferente, porém, de seu 

predecessor, que via no surgimento da sociedade moderna a passagem de um estado metafísico, dominado 

por explicações filosóficas, para um estado positivo, dominado por explicações científicas, Durkheim via na 

passagem das sociedades tradicionais para a Modernidade acima de tudo uma mudança na solidariedade 

social, isto é, no mecanismo de coesão e unidade da sociedade. 

 De acordo com Durkheim, nas sociedades tradicionais, pré-modernas, anteriores ao capitalismo, a 

divisão social do trabalho, isto é, a especialização profissional era pequena. Isto ocasionava poucas 
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diferenças entre os indivíduos e fazia da sociedade algo mais homogêneo. Assim, a coesão social era 

realizada e garantida através do compartilhamento de uma mesma visão de mundo, de um mesmo conjunto 

de ideias e valores dominantes. Foi o caso, por exemplo, da Idade Média ocidental, onde a fé católica era o 

eixo unificador da sociedade, e do Egito Antigo, onde a cosmovisão daquela sociedade é que unia todos os 

seus membros. Este modelo de coesão social é chamado por Durkheim de solidariedade mecânica. 

Nas sociedades modernas, por sua vez, o capitalismo promoveu uma enorme acentuação na divisão 

social do trabalho. Isso exacerbou a especialização profissional e, portanto, a individualidade. Por isso, a 

sociedade moderna é heterogênea, contando com grande diversidade de religiões e de visões de mundo no 

interior de um mesmo contexto social. Daí também porque, na Modernidade, o que une e congrega a 

sociedade não é o fato das pessoas partilharem uma mesma visão de mundo, mas sim o fato de elas serem 

mais interdependentes no mundo do trabalho. De fato, o aumento da especialização profissional, vigente no 

capitalismo, torna as pessoas mais interdependentes, uma vez que elas exercem funções mais específicas 

e, portanto, são mais difíceis de serem substituídas no mundo do trabalho. A consequência disso é que a 

sociedade capitalista não precisa do compartilhamento de uma mesma visão de mundo para que os 

indivíduos vivam coesos nela: o que os une são os laços de interdependência econômica. É o que Durkheim 

chamava de solidariedade orgânica. 

 

Quer assistir um QQD sobre o assunto e ainda baixar um mapa mental? Só clicar aqui! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/2Ke5tSk
http://bit.ly/2Ke5tSk
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Exercícios 

 

1. A sociologia ainda não ultrapassou a era das construções e das sínteses filosóficas. Em vez de 

assumir a tarefa de lançar luz sobre uma parcela restrita do campo social, ela prefere buscar as 

brilhantes generalidades em que todas as questões são levantadas sem que nenhuma seja 

expressamente tratada. Não é com exames sumários e por meio de intuições rápidas que se pode 

chegar a descobrir as leis de uma realidade tão complexa. Sobretudo, generalizações às vezes tão 

amplas e tão apressadas não são suscetíveis de nenhum tipo de prova 
DURKHEIM, E. O suicídio: estudo de sociologia. São Paulo: Martins Fontes, 2000. 

 

O texto expressa o esforço de Émile Durkheim em construir uma sociologia com base na 

a) vinculação com a filosofia como saber unificado. 

b) reunião de percepções intuitivas para demonstração. 

c) formulação de hipóteses subjetivas sobre a vida social. 

d) adesão aos padrões de investigação típicos das ciências naturais. 

e) incorporação de um conhecimento alimentado pelo engajamento político. 

 

 

2. A cidade desempenha papel fundamental no pensamento de Émile Durkheim, tanto por exprimir o 

desenvolvimento das formas de integração quanto por intensificar a divisão do trabalho social a ela 

ligada. 

Com base nos conhecimentos acerca da divisão de trabalho social nesse autor, assinale a alternativa 

correta.  

a) A crescente divisão do trabalho com o intercâmbio livre de funções no espaço urbano torna 

obsoleta a presença de instituições.    

b) A solidariedade orgânica é compatível com a sociedade de classes, pois a vida social necessita 

de trabalhos diferenciados.    

c) Ao criar seres indiferenciados socialmente, o “homem massa”, as cidades recriam a solidariedade 

mecânica em detrimento da solidariedade orgânica.    

d) O efeito principal da divisão do trabalho é o aumento da desintegração social em razão de 

trabalhos parcelares e independentes.    

e) O equilíbrio e a coesão social produzidos pela crescente divisão do trabalho decorrem das 

vontades e das consciências individuais.    
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3. Leia o texto a seguir. 

Sentir-se muito angustiado com a ideia de perder seu celular ou de ser incapaz de ficar sem ele por 

mais de um dia é a origem da chamada “nomofobia”, contração de no mobile phobia, doença que afeta 

principalmente os viciados em redes sociais que não suportam ficar desconectados. Uma parte da 

população acha que, se não estiver conectada, perde alguma coisa. E se perdemos alguma coisa, ou 

se não podemos responder imediatamente, desenvolvemos formas de ansiedade ou nervosismo. 

 

(Adaptado de: O medo de não ter o celular à disposição cria nova fobia. Disponível em: <exame.abril.com.br/estilo-de-

vida/comportamento/noticias/o-medo-de-nao-ter-o-celular-a-disposicao-cria-nova-fobia>. Acesso em: 9 abr. 2012.) 

 

Com base no texto e nos conhecimentos sobre socialização e instituições sociais, na perspectiva 

funcionalista de Durkheim, assinale a alternativa correta.  

a) A nomofobia reduz a possibilidade de anomia social na medida em que aproxima o contato em 

tempo real dos indivíduos, fortalecendo a integração com a vida social.    

b) As interações sociais via tecnologias digitais são uma forma de solidariedade mecânica, pois os 

indivíduos uniformizam seus comportamentos.    

c) O que faz de uma rede social virtual uma instituição é o fato de exercer um poder coercitivo e ao 

mesmo tempo desejável sobre os indivíduos.    

d) O uso de interações sociais por recursos tecnológicos constitui um elemento moral a ser 

compreendido como fato social.    

e) Para a nomofobia ser considerada um fato social, faz-se necessário que esteja presente em uma 

diversidade de grupos sociais.    

 

 

4. “(...) Durkheim observa a coesão social, ou seja, o grau de integração de cada sociedade. Em 

sociedades que desenvolveram muito a divisão do trabalho predomina uma dinâmica dupla. Ao 

mesmo tempo em que ocorre uma diferenciação profissional, cria-se uma interdependência funcional 

entre os indivíduos.” 

(MACHADO, I. J. de R. et al. Sociologia hoje. São Paulo: Ática, 2013, p. 122). 

Considerando o trecho citado e conhecimentos sobre as perspectivas teórica e metodológica em 

Durkheim, assinale o que for correto. 

(01) A teoria de Durkheim destaca a regularidade e a funcionalidade dos fatos sociais.    

(02) Émile Durkheim estudou profundamente o suicídio e associou suas taxas de ocorrência aos graus 

de solidariedade social de diferentes grupos.    

(04) As relações entre classes sociais e processos de dominação na sociedade industrial são temas 

centrais na sociologia de Durkheim.    

(08) O método sociológico proposto por Durkheim pode ser aplicado ao estudo dos mais diversos 

fenômenos coletivos, tais como a moda, a religião e a educação.    

(16) O desenvolvimento de uma consciência individual e o problema da tomada de decisão subjetiva 

orientada por finalidades afetivas ou racionais são elementos que integram as teses sociológicas 

da análise de Durkheim.    

Soma: (         ) 
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5. Em 1987, a então Primeira-Ministra da Grã-Bretanha, Margaret Thatcher, deu uma declaração durante 

uma entrevista que resumia, em parte, o seu ideário político liberal: “A sociedade não existe. Existem 

homens, existem mulheres e existem famílias”. 

O governo de Thatcher ficaria conhecido como um dos precursores do chamado Estado neoliberal, 

que enfatizava, entre outros ideais, o individualismo. Assim, esta concepção de governo contradiz os 

fundamentos da Sociologia de Durkheim, segundo o qual a sociedade poderia ser identificada: 

a) como a soma de indivíduos que definem seus valores em comum, unindo-se por laços de 

solidariedade voluntária.    

b) a partir da existência de um contrato social que dá origem ao Estado e à sociedade civil.    

c) como o resultado da ação da classe dominante, capaz de reunir e controlar as massas.    

d) pela síntese de ações e sentimentos individuais que originam uma vida psíquica sui generis.    

 

 

6. O sociólogo francês Émile Durkheim (1858-1917), em sua obra As Regras do Método Sociológico, 

ocupou-se em estabelecer o objeto de estudo da sociologia. Entre as constatações de Durkheim, está 

a de que o fato social não pode ser definido pela sua generalidade no interior de uma sociedade. Nessa 

obra, Durkheim elabora um tratamento científico dos fatos sociais e cria uma base para a sociologia 

no interior de um conjunto coeso de disciplinas sociais, visando fornecer uma base racional e 

sistemática da sociedade civil. 

Sobre o significado do fato social para Durkheim, é correto afirmar que 

a) os fenômenos sociais, embora obviamente inexistentes sem os seres humanos, residem nos 

seres humanos como indivíduos, ou seja, os fatos sociais são os estados mentais ou emoções 

dos indivíduos.    

b) os fatos sociais, parecem, aos indivíduos, uma realidade que pode ser evitada, de maneira que se 

apresenta dependente de sua vontade. Nesse sentido, desobedecer a uma norma social não 

conduz o indivíduo a sanções punitivas.    

c) a proposição fundamental do método de Durkheim é a de que os fatos sociais devem ser tratados 

como coisas, ou seja, como objeto do conhecimento que a inteligência não penetra de forma 

natural, mas através da observação e da experimentação.    

d) Durkheim considera os fatos sociais como coisas materiais. Pode-se afirmar, portanto, que todo 

objeto de ciência é uma coisa material e deve ser abordado a partir do princípio de que o seu 

estudo deve ser abordado sem ignorar completamente o que são.    

e) os fatos sociais são semelhantes aos fatos psíquicos, pois apresentam um substrato semelhante 

e evoluem no mesmo meio, de maneira que dependem das mesmas condições.     

 

7. Durkheim expõe três características fundamentais para distinguir o fato social. São elas:  
a) legitimidade, coerção social, individualidade 

b) universalismo, legitimidade, generalidade 

c) identidade, universalismo, humanismo 

d) generalidade, solidariedade, anomia 

e) coercitividade, exterioridade, generalidade 
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8. De acordo com Florestan Fernandes: 

A concepção fundamental de ciência, de Émile Durkheim (1858-1917), é realista, no sentido de 

defender o princípio segundo o qual nenhuma ciência é possível sem definição de um objeto próprio e 

independente.  

(FERNANDES, F. Fundamentos empíricos da explicação sociológica. Rio de Janeiro: Cia Éditora Nacional, 1967. p. 73). 

Assinale a alternativa que descreve o objeto próprio da Sociologia, segundo Emile Durkheim (1858-

1917). 

a)  O conflito de classe, base da divisão social e transformação do modo de produção. 

b) O fato social, exterior e coercitivo em relação à vontade dos indivíduos. 

c) A ação social que define as inter-relações compartilhadas de sentido entre os indivíduos. 

d) A sociedade, produto da vontade e da ação de indivíduos que agem independentes uns dos 

outros. 

e) A cultura, resultado das relações de produção e da divisão social do trabalho. 

 
 
9. Émile Durkheim apresenta como características dos fatos sociais: 

a) a exterioridade e a coerção que a sociedade humana exerce sobre os indivíduos. 

b) a competição e o conflito, como modos de interação dos seres humanos em sociedade. 

c) a generalidade e o interculturalismo presentes na apreensão de aspectos culturais de diversos 

grupos sociais. 

d) a coerção, como capacidade de superação do etnocentrismo, e a racionalização da vida em 

sociedade. 

e) as contradições das classes sociais e a particularidade dos processos culturais. 

 

 

10. De acordo com Durkheim, para se garantir a objetividade do método científico sociológico, torna-se 

necessário que o pesquisador mantenha certa distância e neutralidade em relação aos fatos sociais, 

os quais devem ser tratados como “coisas”. Considerando a frase anterior, assinale a alternativa 

correta sobre fato social. 

a) Corresponde a um conjunto de normas e valores que são criados diretamente pelos indivíduos 

para orientar a vida em sociedade. 

b) Corresponde a um conjunto de normas e valores criados exteriormente, isto é, fora das 

consciências individuais. 

c) É desprovido de caráter coercitivo, uma vez que existe fora das consciências individuais. 

d) É um fenômeno social difundido apenas nas sociedades cuja forma de solidariedade é orgânica. 
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Gabarito 

 

1. D 

Durkheim, assim como os demais sociólogos de sua época, buscava fazer da sociologia uma disciplina 

científica, visto que seria através desta análise que o homem compreenderia melhor a sociedades e os 

impactos por ela sofridos. Esse pensamento foi inspirado na visão positivista de Auguste Comte em 

fazer da disciplina uma ciência. 

 

2. B 

Para Durkheim, a coesão da sociedade complexa é garantida pelo tipo de solidariedade nela existente: 

a solidariedade orgânica. Nela, há uma complexa divisão do trabalho, que garante que cada indivíduo 

ocupe um local importante na vida social. 

 

3. D 

 O texto mostra o caráter coercitivo do uso de equipamentos tecnológicos para a comunicação social. 

Esse tipo de interação é geral e externa ao indivíduo, por isso é um fato social. 

 

4. 01+02+08=11  

A relação de dominação entre as classes sociais é tema da sociologia marxista. Já o estudo da 

finalidade da ação  individual foi feito por max Weber. 

 

5. D 

Segundo Durkheim, os indivíduos constituem seus laços de solidariedade a partir da consciência 

coletiva que possuem em comum uns com os outros. longe de ser uma mera soa de formas de 

pensamento, essa consciência coletiva possui características próprias, sendo, por isso, compreensível 

somente pela esfera social. 

 

6. C 

É famosa a frase de Durkheim de que " os fatos sociais devem ser tratados como coisas" nessas 

perspectiva, Durkheim pretende garantir a objetividade da análise sociológica, considerando os 

fenômenos sociais como exteriores aos indivíduos e exercendo coerção sobre eles. 

 

7. E  

A afirmativa está correta porque apresenta três elementos componentes da teoria sociológica de 

Durkheim, ao passo que as demais questões não os apresentam (ou apresentam misturados a 

elementos estranhos). Assim, para Durkheim, o fato social é caracterizado por ser coercivo (há uma 

imposição da sociedade sobre o individuo, prevalecendo ela sobre ele), exterior (vêm de fora, pois 

as questões de esfera íntima e que só valem para o indivíduo não constituem fatos sociais), geral (tem 

efeito sobre todos, não há como um fato social valer para uma pessoa e não para outra, porque a 

sociedade se impõe a todos). 

 

 

8. B  

 O conflito de classes é objeto da sociologia na teoria marxista. A ação social é o objeto da análise 

sociológica de Weber. A sociedade como produto da vontade de indivíduos que agem independentes 

faz parte de ideais liberais em uma sociedade em que predomina o individualismo. Por fim, a cultura é 
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objeto de análise principal da antropologia, em uma vertente chamada culturalismo. Portanto, a 

alternativa correta é a B: Durkheim entendia como objeto da sociologia o fato social. 

 

9. A  

 Fatos socias, segundo Durkheim, podem ser entendidos como maneiras de agir ou de pensar em 

sociedade, e que têm a capacidade de influenciar a consciência de outras pessoas coercitivamente. 

 

10. B  

A afirmativa A está errada porque os fatos sociais não são criados pelos indivíduos isoladamente para 

orientar a vida social, mas sim pela sociedade para orientar a conduta individual que terá reflexo social; 

a afirmativa C está errada porque os fatos sociais são coercitivos, eles buscam indicar um modo de 

comportamento em sociedade; por fim, a alternativa D está errada porque os fatos sociais estão 

presentes em qualquer tipo de organização social, seja nas de tipo orgânico ou nas de tipo mecânico, 

usando as classificações de modo de solidariedade criadas por Durkheim. 



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-Tipos celulares e membrana-05-08-2019
	intensivoenem-biologia2-Biociclos e biomas-05-08-2019
	intensivoenem-filosofia-Moral e ética-09-08-2019
	intensivoenem-física-Exercícios de dinâmica-05-08-2019
	intensivoenem-física-Forças em trajetórias curvilíneas-05-08-2019
	intensivoenem-geografia-Geopolítica mundial-07-08-2019
	intensivoenem-geografia-Tensões geopolíticas atuais-07-08-2019
	intensivoenem-história-A Revolução Industrial-08-08-2019
	intensivoenem-história-O processo de independência do Brasil e o Primeiro Reinado-08-08-2019
	intensivoenem-literatura-Romantismo_poesia-05-08-2019
	intensivoenem-matemática1-Equação e inequação exponencial-08-08-2019
	intensivoenem-matemática1-Função exponencial-08-08-2019
	intensivoenem-matemática2-Semelhança de polígonos-07-08-2019
	intensivoenem-português-pronomes_conceito, pessoas do discurso e pessoais_06-08-2019
	intensivoenem-português-Pronomes_possessivos, demonstrativos, indefinidos e relativos-06-08-2019
	intensivoenem-química-Funções inorgânicas_óxido básico, bases e sais-09-08-2019
	intensivoenem-química-Relações numéricas_u.m.a, massa atômica-09-08-2019
	intensivoenem-redação-Desenvolvimento_funções e estratégias-11-08-2019
	intensivoenem-sociologia-Durkheim-09-08-2019
	pesquisa (final)



