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Citoplasma e organelas 

 

Resumo 

 

Citoplasma 

 

 

O citoplasma é a porção da célula entre o núcleo e a membrana plasmática, e é onde ocorre a maior 

parte das reações químicas do organismo. O fluido citoplasmático é composto especialmente por água, 

proteínas, sais minerais e açúcares, mas no caso das células animais, pode abrigar gordura e glicogênio. O 

citosol ou hialoplasma é esta parte coloidal do citoplasma onde ocorrem nos procariotas, a maioria das 

reações químicas do metabolismo. Já nos eucariotas, embora muitas das vias metabólicas se desenvolvam 

no citosol, outras ocorrem dentro dos organelas. Também há o citoesqueleto é responsável por manter a 

forma da célula e as junções celulares, auxiliando nos movimentos celulares. É constituído por proteínas 

bastante estáveis filamentosas ou tubulares. 

 

Organelas 

• Retículo Endoplasmático Rugoso: Uma série de sacos achatados, sua membrana é repleta de 

ribossomos aderidos. Sua principal função é a síntese de proteínas a serem exportadas ao meio 

extracelular. 

• Retículo Endoplasmático Liso: Suas membranas formam cisternas, e apresenta função de 

armazenamento (produzindo vacúolos), age na desintoxicação do organismo (metabolizando álcool 

por exemplo) e sintetiza lipídios. 

• Complexo Golgiense: Bolsas membranosas empilhadas, lembrando pratos, tendo função de 

armazenamento, transformação, empacotamento e secreção de substâncias recebidas para o meio 

extracelular. Sintetiza glicídios e forma lisossomos. 

• Lisossomos: bolsas membranosas contendo enzimas digestivas. É responsável pela digestão 

intracelular de materiais que adentram a célula. Pode destruir as organelas desgastadas para 

recicla-las (autofagia), bem como a apoptose, processo de morte programada da célula. 
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• Mitocôndria: Usina energética da célula, produz ATP através da respiração celular. Apresenta DNA 

próprio, sempre idêntico ao materno, já que são sempre herdadas da mãe.  Teoriza-se que 

mitocôndrias foram bactérias fagocitadas por células eucariontes e passaram a viver em simbiose 

com estas células, numa relação mutualística. Evidências para isso são o DNA circular das 

mitocôndrias, ribossomos 70s e a presença de dupla-membrana. O nome desta teoria é Teoria 

Endossimbionte. 

• Cloroplasto: Organela presente em células vegetais, também se encaixa na Teoria Endossimbionte, 

tendo origem similar a da mitocôndria. O cloroplasto é repleto de clorofila, e realiza a fotossíntese. 

• Centríolos: Auxiliam na divisão celular animal, auxiliando na movimentação dos cromossomos 

durante a divisão. Formam cílios e flagelos. Os centrossomos são agrupamentos de centríolos, 

dispostos juntos. 

• Ribossomos: Sintetizam proteínas, são compostos de RNA ribossomal. Os ribossomos livres no 

citoplasma sintetizam proteínas para uso interno da célula. 

• Peroxissomos: Organelas esféricas que metabolizam H2O2, um radical livre. Dentro destas 

organelas, há catalase, uma enzima que quebra H2O2 em H2O + O2. 
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Exercícios 

 

1. A estratégia de obtenção de plantas transgênicas pela inserção de transgenes em cloroplastos, em 

substituição à metodologia clássica de inserção do transgene no núcleo da célula hospedeira, resultou 

no aumento quantitativo da produção de proteínas recombinantes com diversas finalidades 

biotecnológicas. O mesmo tipo de estratégia poderia ser utilizada para produzir proteínas 

recombinantes em células de organismos eucarióticos não fotossintetizantes, como as leveduras, que 

são usadas para produção comercial de várias proteínas recombinantes e que podem ser cultivadas 

em grandes fermentadores. 

Considerando a estratégia metodológica descrita, qual organela celular poderia ser utilizada para 

inserção de transgenes em leveduras? 

a) Lisossomo. 

b) Mitocôndria. 

c) Peroxissomo. 

d) Complexo golgiense. 

e) Retículo endoplasmático. 

 

 

2. Uma indústria está escolhendo uma linhagem de microalgas que otimize a secreção de polímeros 

comestíveis, os quais são obtidos do meio de cultura de crescimento. Na figura podem ser observadas 

as proporções de algumas organelas presentes no citoplasma de cada linhagem. 

 

Qual é a melhor linhagem para se conseguir maior rendimento de polímeros secretados no meio de 

cultura? 

a) I    

b) II    

c) III    

d) IV    

e) V 
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3. Os primeiros seres vivos da Terra surgiram na água há cerca de 3,5 bilhões de anos. Sem a água, 

acreditam os cientistas, não existiria vida. Ela forma a maior parte do volume de uma célula, daí sua 

importância no funcionamento dos organismos vivos. Na célula, 

a) o plasto retém a maior parte da água, formando uma dispersão chamada citosol. 

b) o hialoplasma é constituído de água e moléculas de proteína, formando uma dispersão chamada 

coloide. 

c) o lisossoma é constituído de água e moléculas de proteína, formando uma dispersão chamada 

citosol. 

d) o ribossoma retém a maior parte da água, formando uma dispersão chamada gel. 

e) o retículo endoplasmático retém a maior parte da água, formando uma dispersão chamada 

colóide. 

 

 

4. À semelhança do que acontece na formação de cálculos renais nos animais, o metabolismo celular 

em plantas pode formar inclusões cristalíferas constituídas por oxalato de cálcio, também conhecidas 

como drusas, ráfides e monocristais. Essas inclusões são comumente encontradas em uma das 

organelas abaixo. Assinale a alternativa CORRETA: 

a) Plastídeo 

b) Vacúolo 

c) Lisossomo 

d) Complexo de golgi 

e) Peroxissomo 

 

 

5. Para a identificação de um rapaz vítima de acidente, fragmentos de tecidos foram retirados e 

submetidos à extração de DNA nuclear, para comparação com o DNA disponível dos possíveis 

familiares (pai, avô materno, avó materna, filho e filha). Como o teste com o DNA nuclear não foi 

conclusivo, os peritos optaram por usar também DNA mitocondrial, para dirimir dúvidas. 

Para identificar o corpo, os peritos devem verificar se há homologia entre o DNA mitocondrial do rapaz 

e o DNA mitocondrial do(a) 

a) pai. 

b) filho. 

c) filha. 

d) avó materna. 

e) avô materno. 
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6. Animais das ordens Squamata (serpentes, lagartos, etc.) e Octopoda (polvo) possuem a capacidade 

de imitar a cor do ambiente onde se encontram, utilizando-se do mimetismo como estratégia de caça 

ou fuga. Por meio da visão, o sistema nervoso desses animais interpreta as cores do ambiente e libera 

moléculas sinalizadoras que regulam a distribuição de pigmentos nas células da pele destes animais.  

A alteração da pigmentação da pele é, portanto, resultado da ação do seguinte elemento celular: 

a) citoesqueleto. 

b) complexo de Golgi. 

c) lisossomos. 

d) retículo endoplasmático 

e) peroxissomos. 

 

 

7. Uma das causas da infertilidade masculina é a teratospermia, uma alteração na morfologia dos 

espermatozoides que passam a ter a cabeça redonda, não havendo a formação do acrossomo, que é 

uma vesícula repleta de enzimas digestivas, localizada na cabeça do espermatozoide, sendo essencial 

à sua penetração no ovócito e à fertilização. A organela que produz o acrossomo é denominada 

a) complexo de Golgi ou complexo golgiense. 

b) mitocôndria. 

c) retículo endoplasmático granuloso. 

d) retículo endoplasmático liso. 

e) peroxissomo. 

 

 

8. O Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina de 2016 foi para uma área bastante fundamental das 

Ciências Biológicas. O japonês Yoshinori Ohsumi foi escolhido pela sua pesquisa sobre como a 

autofagia realmente funciona. Trata-se de uma função ligada ao reaproveitamento do “lixo celular” e 

também ligada a doenças. Fonte: texto modificado a partir de  
Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2016/10/1819288-japones-vence-nobel-de-medicina-por-

pesquisa-sobre-aautofagia.shtml de 03/10/2016. Acesso em 16/10/2016. 

Tanto no processo de autofagia, quanto na heterofagia, os ____________________ atuam realizando a 

digestão intracelular. De acordo com o tipo de célula, após o processo de digestão, forma-se o 

_____________________, que pode ser eliminado por ______________________ ou ficar retido 

indefinidamente no citoplasma da célula. 

a) fagossomos, peroxissomo, pinocitose. 

b) lisossomos, corpo residual, clasmocitose. 

c) ribossomos, vacúolo digestivo, fagocitose. 

d) glioxissomos, lisossomo, clamocitose. 

e) lisossomos, fagossomo, pinocitose. 
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9. O fenobarbital (uma droga de efeito tóxico e utilizada como medicamento) foi fornecido a ratos adultos 

por um período de cinco dias consecutivos. A partir daí foram feitas análises sistemáticas do retículo 

endoplasmático (RE) dos hepatócitos (células do fígado) dos ratos durante 12 dias. Os resultados 

apresentados foram então colocados no gráfico demonstrado abaixo: 

 

Com base no exposto, pode-se concluir que o gráfico está representando: 

a) A função de glicosilação ocorrida no Reticulo Endoplasmático e que o Reticulo sofre hiperplasia. 

b) A função de detoxificação celular e que o Reticulo Endoplasmático sofre hipertrofia. 

c) A função de glicosilação ocorrida no Reticulo Endoplasmático e que o Reticulo apresenta 

hipertrofia. 

d) A função de sulfatação ocorrida no Reticulo Endoplasmático e no Aparelho de Golgi e que eles 

sofrem hiperplasia. 

e) A função de detoxificação celular e que o Reticulo Endoplasmático sofre hiperplasia. 
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10. Observe, abaixo, o desenho de uma célula. 

 

A partir da análise do desenho pode-se afirmar que se trata de uma célula____________. O número 1 

representa____________ , o número 2 corresponde………. e o número 3 refere-se à estrutura responsável 

por _____________. Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas da descrição anterior: 

a) vegetal – o retículo endoplasmático – à mitocôndria – proteger a célula. 

b) animal – o complexo golgiense – ao cloroplasto – armazenar água e sais minerais. 

c) animal – o retículo endoplasmático – à mitocôndria – digerir partículas celulares. 

d) vegetal – o retículo endoplasmático – ao cloroplasto – organizar os ribossomos 

e) vegetal – o complexo golgiense – à mitocôndria – realizar a síntese de proteínas. 
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Gabarito 

 

1. B 

A mitocôndria e o cloroplasto são as únicas organelas que apresentam DNA e RNA e poderiam tem o 

seu material genético editado. 

 

2. A 

A secreção celular é uma função atribuída ao complexo golgiense e a linhagem I é a que apresenta a 

maior quantidade dessa organela (50). 

 

3. B 

O hialoplasma é a parte mais líquida da célula, onde se encontra a maior parte da água na célula e 

algumas proteínas. 

 

4. B 

O vacúolo é uma estrutura de armazenamento de substâncias podendo estar presente o oxalato de 

cálcio, água, entre outras substâncias. 

 

5. D 

Como as mitocôndrias presentes no espermatozoide não penetram o óvulo, todas as mitocôndrias 

existentes no zigoto são de origem materna. 

 

6. A 

Pigmentos presentes no citoesqueleto da célula faz com que estes animais possam mudar de cor e se 

camuflar com o ambiente evitando que sejam predados. 

 

7. A 

O acrossomo é formado pela fusão do complexo de golgi (complexo golgiense). 

 

8. B 

A digestão intracelular é realizada pelos lisossomos, estruturas globosas ricas em enzimas proteolíticas. 

Uma vez digerido, o material associado ao lisossomo compõe o corpo residual, que deverá ser eliminado 

da célula. O processo de eliminação recebe o nome de clasmocitose (ou exocitose). 

 

9. B 

A função de detoxificação é realizada pelo retículo endoplasmático liso e quando há muitas substâncias 

tóxicas, esta organela sofre hipertrofia. 

 

10. D 

É uma célula vegetal, pois possui parede celular e cloroplasto. As setas indicadas em 1, 2 e 3 são 

respectivamente retículo endoplasmático rugoso, cloroplasto e núcleo. 
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Ciclos Biogeoquímicos 

 

Resumo 

 

Ciclos Biogeoquímicos 

Os ciclos biogeoquímicos são aqueles que relacionam elementos abióticos do meio ambiente, 

elementos químicos e os seres vivos. Os ciclos importantes são: ciclo do carbono, ciclo do oxigênio, ciclo da 

água e ciclo do nitrogênio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciclo do Carbono 

O ciclo do carbono se inicia com a fixação deste elemento pelos seres autotróficos, através da 

fotossíntese ou quimiossíntese, e fica disponível para os consumidores e decompositores. Durante a 

respiração celular e a fermentação, o gás carbônico retorna para o meio ambiente. O CO2 também é liberado 

para a atmosfera na queima de combustíveis fósseis como carvão mineral, gasolina e óleo diesel, e durante 

a queimada de florestas, contribuindo para o agravamento do efeito estufa. 
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Ciclo do Oxigênio 

O ciclo do oxigênio também está relacionado a estes processos: durante a fotossíntese, o oxigênio é 

liberado para a atmosfera e, durante a respiração celular e a combustão, ocorre o consumo deste gás.  

Na estratosfera, o oxigênio é transformado em ozônio (O3) por ação dos raios ultravioletas, formando 

a camada de ozônio, importante contra a entrada em excesso dessa radiação planeta, cuja exposição pode 

aumentar a incidência de câncer de pele, pela interferência com o material genético. 

 

Atenção! 

A liberação de clorofluorcarbonos (CFCs), presentes em sistemas de refrigeração e aerossóis, estava 

levando à destruição da camada de ozônio. Recentemente, foram substituídos. 

 

 

 

Ciclo da Água 

O ciclo da água mostra o caminho da água no ambiente: sua forma gasosa, após condensada, sofre 

precipitação, e então em seu estado líquido, pode evaporar ou se infiltrar no solo formando lençóis 

freáticos.  Ele pode ser dividido em ciclo curto da água, onde não há presença de seres vivos, ou ciclo longo 

da água, onde os seres vivos participam com a transpiração. 
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Ciclo do Nitrogênio 

O nitrogênio atmosférico (N2) forma cerca de 78% da composição do ar. No entanto, não pode ser 

aproveitado dessa forma pela maior parte dos seres vivos, que precisam desse nitrogênio para a constituição 

de proteínas (função amina dos aminoácidos) e ácidos nucleicos (em bases nitrogenadas).  

 

 

 

Leguminosas, como o feijão, a lentilha e a ervilha, possuem uma associação mutualística com 

bactérias do gênero Rhizobium, que formam nódulos em suas raízes e realizam o processo de fixação. Esse 

processo transforma o nitrogênio atmosférico (N2) em amônia (NH3).  

Bactérias nitrificantes, Nitrossomonas e Nitrobacter, fazem o processo de conversão da amônia em nitrito 

(NO2
-) e posteriormente em nitrato (NO3

-), respectivamente.  

 

O nitrato é o principal produto no solo aproveitado pelos vegetais, por meio do processo da 

assimilação. Esse nitrogênio é passado ao longo da cadeia alimentar para os consumidores. 

Bactérias e fungos decompositores retornam ao solo esse nitrogênio presente nos seres vivos na forma 

de amônia (NH3).  

 

Para fechar o ciclo, há conversão do nitrato em nitrogênio atmosférico pelas bactérias desnitrificantes.  

 

Figura 2 Aminoácido 
Figura 1 Bases Nitrogenadas 
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Exercícios 

 

1. O aquecimento global, ocasionado pelo aumento do efeito estufa, tem como uma de suas causas a 

disponibilização acelerada de átomos de carbono para a atmosfera. Essa disponibilização acontece, 

por exemplo, na queima de combustíveis fósseis, como a gasolina, os óleos e o carvão, que libera o 

gás carbônico (CO2) para a atmosfera. Por outro lado, a produção de metano (CH4), outro gás 

causador do efeito estufa, está associada à pecuária e à degradação de matéria orgânica em aterros 

sanitários. 

 

Apesar dos problemas causados pela disponibilização acelerada dos gases citados, eles são 

imprescindíveis à vida na Terra e importantes para a manutenção do equilíbrio ecológico, porque, por 

exemplo, o 

a) metano é fonte de carbono para os organismos fotossintetizantes. 

b) metano é fonte de hidrogênio para os organismos fotossintetizantes. 

c) gás carbônico é fonte de energia para os organismos fotossintetizantes. 

d) gás carbônico é fonte de carbono inorgânico para os organismos fotossintetizantes. 

e) gás carbônico é fonte de oxigênio molecular para os organismos heterotróficos aeróbios. 

 

2. O nitrogênio é essencial para a vida e o maior reservatório global desse elemento, na forma de N2, é a 

atmosfera. Os principais responsáveis por sua incorporação na matéria orgânica são 

microorganismos fixadores de N2, que ocorrem de forma livre ou simbiontes com plantas. 

ADUAN, R.E. et al. Os grandes ciclos biogeoquímicos do planeta. Planaltina: Embrapa, 2004 (adaptado). 

 

Animais garantem suas necessidades metabólicas desse elemento pela  

a) absorção do gás nitrogênio pela respiração.  

b) ingestão de moléculas de carboidratos vegetais.  

c) incorporação de nitritos dissolvidos na água consumida.  

d) transferência da matéria orgânica pelas cadeias tróficas.  

e) protocooperação com microorganismos fixadores de nitrogênio. 

 

3. O ciclo biogeoquímico do carbono compreende diversos compartimentos, entre os quais a Terra, a 

atmosfera e os oceanos, e diversos processos que permitem a transferência de compostos entre 

esses reservatórios. Os estoques de carbono armazenados na forma de recursos não renováveis, por 

exemplo, o petróleo, são limitados, sendo de grande relevância que se perceba a importância da 

substituição de combustíveis fósseis por combustíveis de fontes renováveis. A utilização de 

combustíveis fósseis interfere no ciclo do carbono, pois provoca  

a) aumento da porcentagem de carbono contido na Terra.  

b) redução na taxa de fotossíntese dos vegetais superiores.  

c) aumento da produção de carboidratos de origem vegetal.  

d) aumento na quantidade de carbono presente na atmosfera.  

e) redução da quantidade global de carbono armazenado nos oceanos. 
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4. A fotossíntese é o processo biológico predominante para a produção do oxigênio encontrado na 

atmosfera. Aproximadamente 30% do nosso planeta é constituído por terra, onde se encontram 

grandes florestas, e 70% por água, onde vive o fitoplâncton. 

 
Considerando-se estas informações e o ciclo biogeoquímico do oxigênio, pode-se afirmar que: 
a) as florestas temperadas e a Floresta Amazônica produzem a maior parte do oxigênio da Terra; 

b) a Floresta Amazônica é a principal responsável pelo fornecimento de oxigênio da Terra; 

c) as algas microscópicas são as principais fornecedoras de oxigênio do planeta; 

d) a Mata Atlântica é a maior fonte de oxigênio do Brasil; 

e) os manguezais produzem a maior parte do oxigênio da atmosfera. 

 

5. Na técnica de plantio conhecida por hidroponia, os vegetais são cultivados em uma solução de 

nutrientes no lugar do solo, rica em nitrato e ureia. Nesse caso, ao fornecer esses nutrientes na forma 

aproveitável pela planta, a técnica dispensa o trabalho das bactérias fixadoras do solo, que, na 

natureza, participam do ciclo do(a) 

a) água. 

b) carbono. 

c) nitrogênio. 

d) oxigênio. 

e) fósforo. 

   

6.  O ciclo da água é fundamental para a preservação da vida no planeta. As condições climáticas da 

Terra permitem que a água sofra mudanças de fase e a compreensão dessas transformações é 

fundamental para se entender o ciclo hidrológico. Numa dessas mudanças, a água ou a umidade da 

terra absorve o calor do sol e dos arredores. Quando já foi absorvido calor suficiente, algumas das 

moléculas do líquido podem ter energia necessária para começar a subir para a atmosfera. 

Disponível em: http://www.keroagua.blogspot.com. Acesso em: 30 mar. 2009 (adaptado).  

 

A transformação mencionada no texto é a 

a) fusão. 

b) liquefação. 

c) evaporação. 

d) solidificação. 

e) condensação. 
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7. O alemão Fritz Haber recebeu o Prêmio Nobel de química de 1918 pelo desenvolvimento de um 

processo viável para a síntese da amônia (NH3). Em seu discurso de premiação, Haber justificou a 

importância do feito dizendo que: 

“Desde a metade do século passado, tornou-se conhecido que um suprimento de nitrogênio é uma 

necessidade básica para o aumento das safras de alimentos; entretanto, também se sabia que as 

plantas não podem absorver o nitrogênio em sua forma simples, que é o principal constituinte da 

atmosfera. Elas precisam que o nitrogênio seja combinado […] para poderem assimilá-lo. 

Economias agrícolas basicamente mantêm o balanço do nitrogênio ligado. No entanto, com o advento 

da era industrial, os produtos do solo são levados de onde cresce a colheita para lugares distantes, 

onde são consumidos, fazendo com que o nitrogênio ligado não retorne ã terra da qual foi retirado. 

Isso tem gerado a necessidade econômica mundial de abastecer o solo com nitrogênio ligado. […] A 

demanda por nitrogênio, tal como a do carvão, indica quão diferente nosso modo de vida se tornou 

com relação ao das pessoas que, com seus próprios corpos, fertilizam o solo que cultivam. 

Desde a metade do último século, nós vínhamos aproveitando o suprimento de nitrogênio do salitre 

que a natureza tinha depositado nos desertos montanhosos do Chile. Comparando o rápido 

crescimento da demanda com a extensão calculada desses depósitos, ficou claro que em meados do 

século atual uma emergência seríssima seria inevitável, a menos que a química encontrasse uma 

saída.” 

HABER, F. The Synthesis of Ammonia from its Elements. Disponível em: www.nobelprize.org. Acesso em: 13jul. 2013 

(adaptado) 

 

De acordo com os argumentos de Haber, qual fenômeno teria provocado o desequilíbrio no “balanço 

do nitrogênio ligado”? 

a) O esgotamento das reservas de salitre no Chile. 

b) O aumento da exploração de carvão vegetal e carvão mineral. 

c) A redução da fertilidade do solo nas economias agrícolas. 

d) A intensificação no fluxo de pessoas do campo para as cidades. 

e) A necessidade das plantas de absorverem sais de nitrogênio disponíveis no solo. 
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8. A aplicação excessiva de fertilizantes nitrogenados na agricultura pode acarretar alterações no solo e 

na água pelo acúmulo de compostos nitrogenados, principalmente a forma mais oxidada, favorecendo 

a proliferação de algas e plantas aquáticas e alterando o ciclo do nitrogênio, representado no esquema. 

A espécie nitrogenada mais oxidada tem sua quantidade controlada por ação de microrganismos que 

promovem a reação de redução dessa espécie, no processo denominado desnitrificação. 

 

 

 

O processo citado está representado na etapa 

a) I. 

b) II. 

c) III. 

d) IV. 

e) V. 

  

9. A associação entre plantas leguminosas e bactérias do gênero Rhizobium é um exemplo de 

mutualismo envolvendo membros de reinos distintos. Por tratar-se de um mutualismo, ambos os 

organismos são beneficiados. O papel das bactérias do gênero Rhizobium nessa associação contribui 

significativamente para o ciclo global: 

a) Do carbono 
b) Do nitrogênio 
c) Da água 
d) Do fósforo 
e) Do enxofre 
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10. Durante o período de desova dos salmões no Hemisfério Norte, são despejados no ecossistema 80 kg 

de nitrogênio derivados da captura desses peixes pelos ursos. Esse cálculo foi realizado para uma 

extensão de 250 metros de rio. 

SCIENTIFIC AMERICAN, n. 52, 2006. Brasil. [Adaptado]. 

 

De acordo com o texto, a decomposição dos restos orgânicos do salmão é um importante fator para 

o ciclo do nitrogênio num ecossistema do Hemisfério Norte. A ausência das bactérias do gênero 

Nitrosomonas, pode provocar nesse ecossistema, 

a) diminuição da disponibilidade de nitrato com consequente redução da absorção desse íon pelas 

plantas. 

b) elevação de nitrito no solo e consequente intoxicação dos microrganismos. 

c) aumento do processo de nitrificação com consequente elevação da absorção de nitrito pelas 

plantas. 

d) queda de bactérias do gênero Rhizobium, diminuindo a fixação simbiótica de nitrogênio. 

e) redução de íon amônio e consequente diminuição da síntese de clorofila. 
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1. D 

Os seres fotossintetizantes utilizam o CO2 para o processo da fotossíntese, na síntese de matéria 

orgânica.  
 

2. D 

As bactérias fixadoras possuem a função de fixar o nitrogênio, que sofre depois um processo de 

nitrificação até se transformar em nitrato, que é absorvido pelas plantas e depois através da cadeia 

alimentar, esse nutriente é incorporado pelos animais. 
 

3. D 

A queima dos combustíveis fósseis é responsável por uma grande eliminação de gás carbônico (CO2) 

na atmosfera, aumentando a concentração deste gás que não estaria normalmente disponível na 

atmosfera, pois estava presente dentro das camadas da crosta terrestre, tratando-se assim de um 

excedente. 
 

4. C 

As grandes florestas formam uma comunidade clímax, fazendo com que a taxa de oxigênio gerado seja 

equivalente a taxa de consumo desse gás. As algas oceânicas permanecem então como a maior fonte 

de O2 da atmosfera.   
 

5. C 

Bactérias fixadoras participam do ciclo do nitrogênio, desnecessárias nesse caso pelo fornecimento de 

nitrado.  
 

6. C 

A evaporação é o processo da transformação do estado físico da água de líquido para gasoso.  
 

7. D 

O consumo dos produtos nitrogenados em locais distantes de sua produção, como nas cidades, 

compromete o ciclo do nitrogênio, já que essas substâncias não estão retornando ao local de onde foram 

retiradas, no caso, as regiões de campos agrícolas. 
 

8. E 

A desnitrificação é feita por bactérias e corresponde à conversão do nitrato (NO3-) em nitrogênio 

atmosférico (N2), fechando o ciclo.  
 

9. B 

A associação mutualística entre leguminosas e bactérias do gênero Rizobium é vital para o processo de 

fixação do nitrogênio atmosférico em amônia.  
 

10. A 

A ausência das nitrossomonas impede o processo de nitrificação, com menor formação de nitrato, 

substância melhor assimilada pelos vegetais. 
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Período Helenista/ Filosofia medieval 

 

Resumo 

 

O Helenismo ficou caracterizado pela junção da cultura grega com a cultura oriental, o que ocorreu 

graças à expansão do Império Macedônico de Alexandre, o Grande. O helenismo surge no século IV a.C e 

termina no século II da nossa era, tendo contribuído para áreas do conhecimento como a matemática, a 

astronomia e, no campo da filosofia, suas teorias éticas tornaram-se amplamente conhecidas.  Assim, do 

ponto de vista filosófico, podemos dizer que as principais correntes do pensamento helenista são: o 

hedonismo, o estoicismo e o cinismo. 

 Em primeiro lugar, a ética hedonista identifica o bem com o prazer, ou seja, é bom aquilo que nos 

proporciona o sentimento agradável de prazer.  Hedonismo vem da palavra grega hedoné, que significa 

justamente “prazer”. O pensador mais conhecido da corrente hedonista é, sem dúvida, Epicuro de Samos 

(341 a.C - 271 ou 270 a.C.).  A ética epicurista, no entanto, não defende qualquer tipo de prazer como caminho 

para a felicidade, pois é preciso gozar os prazeres com moderação.  O caminho da felicidade é encontrado 

quando nossa alma permanece imperturbável, quando ela pode experimentar a serenidade, por mais que 

estejamos passando por algum obstáculo na vida.  Assim, somos felizes quando podemos atingir a 

“ataraxia”, que poderia ser traduzida aqui como imperturbabilidade da alma. 

 Para Epicuro, portanto, devemos aproveitar os prazeres da vida com moderação, principalmente os 

prazeres refinados como aqueles que provém da boa amizade, da boa alimentação, entre outros.  Já os 

prazeres ligados ao corpo, às honras, à riqueza são prazeres que nos desestabilizam, impedindo a 

tranquilidade da nossa alma.  Esses últimos, portanto, devem ser evitados.  Por fim, Epicuro sugere quatro 

remédios para que possamos alcançar a felicidade: 1) Os deuses não são temíveis 2) a morte não nos traz 

riscos; 3) o prazer, se entendido corretamente, é um bem para todos; 4) a dor não dura ininterruptamente e 

é facilmente suportável. 

 Já a corrente estóica tem como principal representante o filósofo Zenão de Cítio (334 a.C - 262 a.C.).  

Eles defendiam, assim como os hedonistas, que a filosofia deveria ser uma espécie de “arte de viver”.  No 

entanto, partem do pressuposto de que, para alcançar a felicidade, é preciso que abandonemos todos os 

prazeres, ou seja, nenhum prazer é bom, nem mesmo se for experimentado com moderação.  Assim, para 

alcançar a “ataraxia” necessitamos não apenas moderar as nossas paixões, mas eliminá-las, pois todas elas 

são origem de sofrimento, instabilidade e intranquilidade.  O prazer, portanto, deve ser eliminado, assim como 

as nossas paixões, para que possamos alcançar a “apatia” (ausência de paixão) e, por conseguinte, a 

felicidade. 

 O cinismo teve como principal representante Diógenes de Sinope (400 a.C - 323 a.C) e o significado 

pejorativo ao qual associamos a palavra “cinismo” deve ser relativizado aqui para que possamos 

compreender a teoria ética dos cínicos. 
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 O termo cinismo tem sua origem na palavra grega cyno, que significa cão.  Provavelmente esse 

nome foi dados a eles por conta do estilo de vida que levavam, pois eles vivam na rua, não possuíam trabalho 

nem família e consideravam que esse era o melhor estilo de vida a ser adotado.  Eles negavam todas as 

regras sociais e provocavam escândalo ao praticar na rua coisas que causavam pudores nas pessoas 

comuns.  Assim, eles vivam como cães, e defendiam que todas as coisas naturais deveriam ser feitas em 

público, sem o menor pudor.   

 Com efeito, os cínicos negavam as regras sociais da época, desprezavam as riquezas, os bens 

materiais, as convenções, considerando todas elas meras futilidades.  Diógenes, por exemplo, vivia dentro 

de um tonel de vinho, se alimentando daquilo que recebia das pessoas.  Há um relato curioso que diz que 

certa vez, o grande conquistador Alexandre, o Grande, que gostava bastante de Diógenes, pediu para que ele 

lhe pedisse algo que ele lhe daria imediatamente, ao que Diógenes respondeu: “Não me faças sombra.  

Devolve meu sol”. 
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Exercícios 

 

1. Sobre as escolas éticas do período helenístico, da antiguidade clássica da Filosofia Grega, associe a 
primeira com a segunda coluna e assinale e alternativa correta. 

I. epicurismo 

II. estoicismo 

III. ceticismo 

IV. ecletismo 

  

A. É uma moral hedonista. O fim supremo da vida é o prazer sensível; o critério único de moralidade 

é o sentimento. Os prazeres estéticos e intelectuais são como os mais altos prazeres. 

B. Visa sempre um fim último ético-ascético, sem qualquer metafísica, mesmo negativa. 

C. Se nada é verdadeiro, tudo vale unicamente. 

D. A paixão é sempre substancialmente má, pois é movimento irracional, morbo e vício da alma. 

 

a) I – A, II – B, III – C, IV – D 

b) I – A, II – B, III – D, IV – C 

c) I – A, II – D, III – C, IV – B 

d) I – A, II – D, III – B, IV – C 

e) I – D, II – A, III – B, IV – C 

 

 

2. “Alguns dos desejos são naturais e necessários; outros, naturais e não necessários; outros, nem 

naturais nem necessários, mas nascidos de vã opinião. Os desejos que não nos trazem dor se não 

satisfeitos não são necessários, mas o seu impulso pode ser facilmente desfeito, quando é difícil obter 

sua satisfação ou parecem geradores de dano.”  

EPICURO DE SAMOS. Doutrinas principais. In: SANSON, V F. Textos de filosofia. Rio de Janeiro: Eduff, 1974. 

 

No fragmento da obra filosófica de Epicuro, o homem tem como fim 

a) alcançar o prazer moderado e a felicidade. 

b) valorizar os deveres e as obrigações sociais. 

c) aceitar o sofrimento e o rigorismo da vida com resignação. 

d) refletir sobre os valores e as normas dadas pela divindade. 

e) defender a indiferença e a impossibilidade de se atingir o saber. 
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3. “Pirro afirmava que nada é nobre nem vergonhoso, justo ou injusto, e que, da mesma maneira, nada 

existe do ponto de vista da verdade, que os homens agem apenas segundo a lei e o costume, nada 

sendo mais isto do que aquilo. Ele levou uma vida de acordo com esta doutrina, nada procurando evitar 

e não se desviando do que quer que fosse, suportando tudo, carroças, por exemplo, precipícios, cães, 

nada deixando ao arbítrio dos sentidos.”  

LAÉRCIO, D. Vidas e sentenças dos filósofos ilustres. Brasília: Editora UnB, 1988. 

 

O ceticismo, conforme sugerido no texto, caracteriza-se por: 

a) Desprezar quaisquer convenções e obrigações da sociedade. 

b) Atingir o verdadeiro prazer como o princípio e o fim da vida feliz. 

c) Defender a indiferença e a impossibilidade de obter alguma certeza. 

d) Aceitar o determinismo e ocupar-se com a esperança transcendente. 

e) Agir de forma virtuosa e sábia a fim de enaltecer o homem bom e belo. 
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4. Nas suas Meditações, o filósofo estoico Marco Aurélio escreveu: 
 
“Na vida de um homem, sua duração é um ponto, sua essência, um fluxo, seus sentidos, um turbilhão, 

todo o seu corpo, algo pronto a apodrecer, sua alma, inquietude, seu destino, obscuro, e sua fama, 

duvidosa. Em resumo, tudo o que é relativo ao corpo é como o fluxo de um rio, e, quanto á alma, sonhos 

e fluidos, a vida é uma luta, uma breve estadia numa terra estranha, e a reputação, esquecimento. O 

que pode, portanto, ter o poder de guiar nossos passos? Somente uma única coisa: a Filosofia. Ela 

consiste em abster-nos de contrariar e ofender o espírito divino que habita em nós, em transcender o 

prazer e a dor, não fazer nada sem propósito, evitar a falsidade e a dissimulação, não depender das 

ações dos outros, aceitar o que acontece, pois tudo provém de uma mesma fonte e, sobretudo, 

aguardar a morte com calma e resignação, pois ela nada mais é que a dissolução dos elementos pelos 

quais são formados todos os seres vivos. Se não há nada de terrível para esses elementos em sua 

contínua transformação, por que, então, temer as mudanças e a dissolução do todo?” 

 

Considere as seguintes afirmativas sobre esse texto: 

I. Marco Aurélio nos diz que a morte é um grande mal. 

II. Segundo Marco Aurélio, devemos buscar a fama, a riqueza e o prazer. 

III. Segundo Marco Aurélio, conseguindo fama, podemos transcender a finitude da vida humana. 

IV. Para Marco Aurélio, a filosofia é valiosa porque nos permite compreender que a morte é parte de 

um processo da natureza e assim evita que nos angustiemos por ela. 

V. Para Marco Aurélio, só a fé em Deus e em Cristo pode libertar o homem do temor da morte. 

VI. Para Marco Aurélio, o homem participa de uma realidade divina. 

Assinale a alternativa correta. 

a) Somente as afirmativas I e V estão corretas. 

b) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas. 

c) Somente as afirmativas IV e VI estão corretas. 

d) Todas as afirmativas estão corretas. 

e) Somente a afirmativa IV está correta. 

 

5. “Alexandre desembarca lá onde foi fundada a atual cidade de Alexandria. Pareceu-lhe que o lugar era 

muito bonito para fundar uma cidade e que ela iria prosperar. A vontade de colocar mãos à obra fez 

com que ele próprio traçasse o plano da cidade, o local da Ágora, dos santuários da deusa egípcia Ísis, 

dos deuses gregos e do muro externo.” Flávio Arriano. Anabasis Alexandri (séc. I d.C.). 

 

Desse trecho de Arriano, sobre a fundação de Alexandria, é possível depreender 

a) o significado do helenismo, caracterizado pela fusão da cultura grega com a egípcia e as do 
Oriente Médio. 

b) a incorporação do processo de urbanização egípcio, para efetivar o domínio de Alexandre na 
região. 

c) a implantação dos princípios fundamentais da democracia ateniense e do helenismo no Egito. 

d) a permanência da racionalidade urbana egípcia na organização de cidades no Império helênico. 

e) o impacto da arquitetura e da religião dos egípcios, na Grécia, após as conquistas de Alexandre. 
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6. “A filosofia de Agostinho (354 – 430) é estreitamente devedora do platonismo cristão milanês: foi nas 

traduções de Mário Vitorino que leu os textos de Plotino e de Porfírio, cujo espiritualismo devia 

aproximá-lo do cristianismo. Ouvindo sermões de Ambrósio, influenciados por Plotino, que Agostinho 

venceu suas últimas resistências (de tornar-se cristão)”.  

(PEPIN, Jean. Santo Agostinho e a patrística ocidental. In: CHÂTELET, François (org.) A Filosofia medieval. Rio de Janeiro 

Zahar Editores: 1983, p.77.) 

 

Apesar de ter sido influenciado pela filosofia de Platão, por meio dos escritos de Plotino, o 

pensamento de Agostinho apresenta muitas diferenças se comparado ao pensamento de Platão. 

 

Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, uma dessas diferenças: 

a) Para Agostinho, é possível ao ser humano obter o conhecimento verdadeiro, enquanto, para 

Platão, a verdade a respeito do mundo é inacessível ao ser humano. 

b) Para Platão, a verdadeira realidade encontra-se no mundo das Ideias, enquanto para Agostinho 

não existe nenhuma realidade além do mundo natural em que vivemos. 

c) Para Agostinho, a alma é imortal, enquanto para Platão a alma não é imortal, já que é apenas a 

forma do corpo. 

d) Para Platão, o conhecimento é, na verdade, reminiscência, a alma reconhece as Ideias que ela 

contemplou antes de nascer; Agostinho diz que o conhecimento é resultado da Iluminação 

divina, a centelha de Deus que existe em cada um. 

 

 

7. Leia o trecho extraído da obra Confissões.  
 

“Quem nos mostrará o Bem? Ouçam a nossa resposta: Está gravada dentro de nós a luz do vosso 

rosto, Senhor. Nós não somos a luz que ilumina a todo homem, mas somos iluminados por Vós. Para 

que sejamos luz em Vós os que fomos outrora trevas.”  

SANTO AGOSTINHO. Confissões IX. São Paulo: Nova Cultural,1987. 4, l0. p.154. Coleção Os Pensadores  

 

Sobre a doutrina da iluminação de Santo Agostinho, marque a alternativa correta.  

a) A irradiação da luz divina faz com que conheçamos imediatamente as verdades eternas em 

Deus. Essas verdades, necessárias e eternas, não estão no interior do homem, porque seu 

intelecto é contingente e mutável.  

b) A irradiação da luz divina atua imediatamente sobre o intelecto humano, deixando-o ativo para o 

conhecimento das verdades eternas. Essas verdades, necessárias e imutáveis, estão no interior 

do homem.  

c) A metáfora da luz significa a ação divina que nos faz recordar as verdades eternas que a alma 

possuía antes de se unir ao corpo.  

d) A metáfora da luz significa a ação divina que nos faz recordar as verdades eternas que a alma 

possuía e que nela permanecem mediante os ciclos da reencarnação.  
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8. “Enquanto o pensamento de Santo Agostinho representa o desenvolvimento de uma filosofia cristã 

inspirada em Platão, o pensamento de São Tomás reabilita a filosofia de Aristóteles - até então vista 

sob suspeita pela Igreja -, mostrando ser possível desenvolver uma leitura de Aristóteles compatível 

com a doutrina cristã. O aristotelismo de São Tomás abriu caminho para o estudo da obra aristotélica 

e para a legitimação do interesse pelas ciências naturais, um dos principais motivos do interesse por 

Aristóteles nesse período.”  

MARCONDES, D. Textos básicos de filosofia. Rio de Janeiro: Zahar, 2005 

A Igreja Católica por muito tempo impediu a divulgação da obra de Aristóteles pelo fato de a obra 

aristotélica 

a) valorizar a investigação científica, contrariando certos dogmas religiosos. 

b) declarar a inexistência de Deus, colocando em dúvida toda a moral religiosa. 

c) criticar a Igreja Católica, instigando a criação de outras instituições religiosas. 

d) evocar pensamentos de religiões orientais, minando a expansão do cristianismo. 

e) contribuir para o desenvolvimento de sentimentos antirreligiosos, seguindo sua teoria política. 

 

 

 

9. “Em sua teoria do conhecimento, Tomás de Aquino substitui a doutrina da iluminação divina pela da 

abstração, de raízes aristotélicas: a única fonte de conhecimento humano seria a realidade sensível, 

pois os objetos naturais encerrariam uma forma inteligível em potência, que se revela, porém, não aos 

sentidos que só podem captá-la individualmente - mas ao intelecto.”  

(INÁCIO, Inês C. e LUCA, Tânia Regina de. O pensamento medieval. São Paulo: Ática, 1988, p. 74.).  

 

Considerando o trecho citado, assinale a alternativa VERDADEIRA. 

a) O texto faz referência à influência de Aristóteles no pensamento de Tomás de Aquino, que se 

opõe, em muitos pontos, à tradição agostiniana, que tinha influência de Platão. 

b) O texto expõe a doutrina da iluminação, formulada por Tomás de Aquino para explicar a origem 

de nosso conhecimento. 

c) Para Tomás de Aquino, a realidade sensível é apenas uma cópia enganosa da verdadeira 

realidade que se encontra na mente divina. 

d) Tomás de Aquino substitui a doutrina da iluminação pela teoria da abstração aristotélica, a fim 

de mostrar que a fé em Deus é incompatível com as verdades científicas 
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10.  Em O ente e a essência, Tomás de Aquino argumenta sobre a existência de Deus, refutando teses de 

outras doutrinas da filosofia escolástica. Com este propósito ele escreveu: “Tampouco é inevitável 

que, se afirmarmos que Deus é exclusivamente ser ou existência, caiamos no erro daqueles que 

disseram que Deus é aquele ser universal, em virtude do qual todas as coisas existem formalmente. 

Com efeito, este ser que é Deus é de tal condição, que nada se lhe pode adicionar. (...) Por este motivo 

afirma-se no comentário à nona proposição do livro Sobre as Causas, que a individuação da causa 

primeira, a qual é puro ser, ocorre por causa da sua bondade. Assim como o ser comum em seu 

intelecto não inclui nenhuma adição, da mesma forma não inclui no seu intelecto qualquer precisão 

de adição, pois, se isto acontecesse, nada poderia ser compreendido como ser, se nele algo pudesse 

ser acrescentado." 

 AQUINO, Tomás. O ente e a essência. Trad. de Luiz João Baraúna. São Paulo: Nova Cultural, 1988, p. 15. Coleção .Os 

Pensadores. 

Tomás de Aquino está seguro de que nada se pode acrescentar a Deus, porque 

a) sua essência composta de essência e existência é auto-suficiente para gerar indefinidamente 

matéria e forma, criando todas as coisas. 

b) sua essência simples é gerada incessantemente, embora não seja composta de matéria e forma, 

multiplica-se em si mesmo na pluralidade dos seres. 

c) é essência divina, absolutamente simples e idêntica a si mesma, constituindo-se, 

necessariamente, uma essência única. 

d) é ser contingente, no qual essência e existência não dependem do tempo, por isso, gera a si 

mesmo eternamente, dando existência às criaturas. 
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Gabarito 

 

1. D 

O epicurismo fundou uma ética baseada na busca do prazer e na fuga da dor. O estoicismo fundou uma 

ética fundada no guiamento pela razão e na purificação das paixões. O ceticismo considerou impossível 

estabelecer com segurança qualquer forma de conhecimento, sobre o que quer que seja. O ecletismo 

buscou unir, conciliar e sintetizar elementos de todas as correntes filosóficas helenísticas. 

 

2. A  

A ética epicurista baseava-se na busca pelo prazer e na fuga da dor. Só mediante a posse de prazeres 

sólidos é que o homem poderia ser feliz. Trata-se de uma busca moderada, pois não é hedonista ou 

irracional, baseada no que é mais imediato. 

 

3. C 

O ceticismo é uma corrente de conhecimento que defende que o homem não é capaz de alcançar 

nenhuma certeza sobre a verdade, o que causa uma dúvida constante e uma incapacidade de conhecer 

qualquer tema. 

 

4.  C  

Ao contrário do que diz I, Marco Aurélio nos manda “aguardar a morte com calma e resignação, pois ela 

nada mais é que a dissolução dos elementos pelos quais são formados todos os seres vivos”. Diferente 

do que dizem II e III, o filósofo estoico nos diz para “transcender o prazer e a dor”. Diferente do que diz V, 

Marco Aurélio não era cristão, mas estoico, e, na verdade, perseguiu brutalmente o cristianismo. 

 

5. A 

O ponto de partida para a formação das filosofias helenistas foi um fator histórico muito concreto: o 

domínio de Alexandre Magno sobre a Grécia e todo Oriente, sepultando o regime das cidades-Estado e 

fundindo a cultura grega com as orientais. 

 

6. D 

Agostinho rejeitou a teoria da reminiscência pois estava implicava uma existência da alma anterior ao 

corpo, além de certa espécie de reencarnacionismo, e isso é negado pela doutrina cristã. Assim, a 

própria iluminação divina se torna a fonte do saber. 

 

7. B 

Agostinho rejeitava tanto a reencarnação, quanto a ideia de uma existência da alma anterior ao corpo. 

Para ele, o homem percebe a verdade dentro de si, por sua própria razão, mas sempre a partir de uma 

iluminação conferida por Deus. 

 

8. A 

 Antes de ser definitivamente assumida e aceita como referência da filosofia cristã escolástica, o 
pensamento de Aristóteles foi visto como desconfiança pela Igreja, uma vez que defendia teses 

incompatíveis com a fé católica, como a eternidade do mundo e a indiferença de Deus em relação às 

suas criaturas. 
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9. A 

Santo Tomás afirmou que a teoria agostiniana da iluminação divina só era verdadeira no campo do 

conhecimento sobrenatural. Quanto ao saber puramente natural, Aristóteles estaria certo: nosso 

conhecimento não dependeria de qualquer auxílio divino, mas sim seria fruto de nosso próprio intelecto, 

a partir dos dado fornecidos pelos sentidos. 

 

10.  C 

 Para Santo Tomás, Deus não apenas existe, como ele também é o único Ser que existe plenamente. 

Isso significa que, enquanto, nas criaturas, uma coisa é sua essência e outra coisa é existir, em Deus, 

por sua vez, a própria essência é existir. 
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Gravitação Universal 

 

Resumo 

 

A gravitação é uma das quatro forças elementares (Força Gravitacional, Força Eletromagnética, Força 

Nuclear Fraca e Força Nuclear Forte), das quais ela é, de todas, a mais fraca. 

 

Leis de Kepler  

1ª Lei de Kepler: Lei das órbitas 

“As órbitas descritas pelos planetas em redor do sol são elipses, com o Sol num dos focos”.. 

Ou seja, Kepler descobriu que as órbitas dos planetas não era circular, como dizia a física em sua 

época, mas eram elípticas. Ele também percebeu que o movimento do planeta ao longo da órbita não é 

uniforme: a velocidade é maior quando ele está no ponto mais próximo do sol – chamado de periélio (peri: 

perto, hélio: sol) – e menor quando ele está mais  afastado – chamado de afélio (aphelium: longínquo).  

 
A figura mostra as órbitas elípticas de alguns planetas do sistema solar. 

 

2ª Lei de Kepler: Lei das áreas 

“O raio vetor que liga um planeta ao Sol descreve áreas iguais em tempos iguais”. 
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Ou seja, se o intervalo de tempo para percorrer uma certa área A for igual ao intervalo de tempo para 

percorrer uma certa área B, essas áreas são iguais. Da figura: [Área A] = [Área B]. 

 

3ª Lei de Kepler: Lei dos períodos 

“Os quadrados dos períodos de revolução de dois planetas quaisquer estão entre si como os cubos 

de suas distâncias médias ao Sol”. 

Ou seja, podemos montar a equação: (T1/T2)² = (R1/R2)³     

Assim, a partir da relação entre os períodos de revolução de dois planetas, é possível descobrir a 

relação entre suas distâncias médias ao Sol. Como descobrir o período T de revolução de um corpo artificial 

em órbita a uma distância R do centro do sol? 

Podemos afirmar, então, que: 

R³/T²=C 

A partir de cálculos envolvendo o movimento do planeta, podemos dizer que essa constante C vale               

C = GM/4π² = GR²/4π². Dessa forma: 

R³/T² = C = GM/4π² = GR²/4π² 

 

Em que M e R são, respectivamente, a Massa do Sol e a distância entre o corpo e o centro do sol. 

 

A Lei da Gravitação Universal de Newton 

A equação do módulo da força gravitacional exercida por um corpo de massa M sobre um corpo de 

massa m e vice-versa (devido à terceira lei de Newton) que estão distantes a uma distância R um do outro 

pode ser simplificada como:  

F = G Mm/R²  

Em que G é a constante gravitacional universal.  

A partir de cálculos empíricos podemos afirmar que ela vale, aproximadamente:  

G=6,67408 × 10-11 m3.kg-1.s-2 

A partir de cálculo avançado podemos descobrir o valor da Energia Potencial Gravitacional 

A energia potencial gravitacional associada a duas partículas de massas M  e m separadas pela 

distância R é: 

U = - GMm/R 

Ou seja, ela sempre é negativa. 
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Na prática:  

Já ouviu falar que a maré é influenciada pelas fases da Lua? Pois isso é verdade! Dependendo da 

posição da Lua em sua órbita ao redor da terra, a maré se comporta de um modo diferente. Na verdade, não 

só a Lua influencia nas marés, também o Sol, dependendo da posição dos dois astros em relação ao nosso 

planeta, as marés têm comportamentos diferentes. Aqui que entram as fases lunares. Quando a Terra, a Lua 

e o Sol estão alinhados, a atração gravitacional dos dois últimos se soma, ampliando seu efeito na massa 

marítima. Por outro lado, quando as forças de atração da Lua e do Sol se opõem, quase não há diferença 

entre maré alta e baixa. No entanto, essa influência não é igual em toda parte, porque o contorno da costa e 

as dimensões do fundo do mar também alteram a dimensão das marés. Por exemplo, em algumas 

localidades abertas, a água se espalha por uma grande área e se eleva em apenas alguns centímetros nas 

marés máximas. Em outras, o nível pode se elevar vários metros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

4 

Física 
 

Exercícios 

 

1. A Lei da Gravitação Universal, de Isaac Newton, estabelece a intensidade da força de atração entre 

duas massas. Ela é representada pela expressão: 

1 2
2

m m
F G

d
=  

onde m1 e m2 correspondem às massas dos corpos, d à distância entre eles, G à constante universal 

da gravitação e F à força que um corpo exerce sobre o outro. 

O esquema representa as trajetórias circulares de cinco satélites, de mesma massa, orbitando a Terra. 

 
 
Qual gráfico expressa as intensidades das forças que a Terra exerce sobre cada satélite em função do 

tempo?  

a)  

 

 

 

 

c)  

 

 

 

e)  

b)  

 

 

 

 

d)  

 

 



 
 

 

 

5 

Física 
 

2. A primeira lei de Kepler demonstrou que os planetas se movem em órbitas elípticas e não circulares. 

A segunda lei mostrou que os planetas não se movem a uma velocidade constante. 

PERRY, Marvin. Civilização Ocidental: uma história concisa. São Paulo: Martins Fontes, 1999, p. 

289. (Adaptado) 

É correto afirmar que as leis de Kepler  

a) confirmaram as teorias definidas por Copérnico e são exemplos do modelo científico que passou 

a vigorar a partir da Alta Idade Média.    

b) confirmaram as teorias defendidas por Ptolomeu e permitiram a produção das cartas náuticas 

usadas no período do descobrimento da América.    

c) são a base do modelo planetário geocêntrico e se tornaram as premissas cientificas que vigoram 

até hoje.    

d) forneceram subsídios para demonstrar o modelo planetário heliocêntrico e criticar as posições 

defendidas pela Igreja naquela época.    

     
 

3. Um planeta orbita em um movimento circular uniforme de período T e raio R, com centro em uma 

estrela. Se o período do movimento do planeta aumentar para 8T, por qual fator o raio da sua órbita 

será multiplicado?  

a) 1/4    

b) 1/2    

c) 2    

d) 4    

e) 8    

 
 

4. Considerando que o módulo da aceleração da gravidade na Terra é igual a 10 m/s2, é correto afirmar 
que, se existisse um planeta cuja massa e cujo raio fossem quatro vezes superiores aos da Terra, a 
aceleração da gravidade seria de  

a) 2,5 m/s2.    

b) 5 m/s2.    

c) 10 m/s2.    

d) 20 m/s2.    

e) 40 m/s2.    

   
   

5. A massa da Terra é de 246,0 10 kg , e a de Netuno é de 261,0 10 kg . A distância média da Terra ao Sol 

é de 111,5 10 m , e a de Netuno ao Sol é de 124,5 10 m . A razão entre as forças de interação Sol-Terra 

e Sol-Netuno, nessa ordem, é mais próxima de  

a) 0,05.    

b) 0,5.    

c) 5.    

d) 50.    

e) 500.    
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6. Consideramos que o planeta Marte possui um décimo da massa da Terra e um raio igual à metade do 

raio do nosso planeta. Se o módulo da força gravitacional sobre um astronauta na superfície da Terra 

é igual a 700 N,  na superfície de Marte seria igual a:  

a) 700 N    

b) 280 N    

c) 140 N    

d) 70 N    

e) 17,5 N    

  
 

7. Em setembro de 2010, Júpiter atingiu a menor distância da Terra em muitos anos. As figuras abaixo 
ilustram a situação de maior afastamento e a de maior aproximação dos planetas, considerando que 

suas órbitas são circulares, que o raio da órbita terrestre T(R )  mede 111,5 10 m  e que o raio da órbita 

de Júpiter J(R ) equivale a 117,5 10 m . 

 

 
 
 

A força gravitacional entre dois corpos de massa 1m e 2m  tem módulo 1 2
2

m m
F G

r
= , em que r é a 

distância entre eles e 
2

11

2

Nm
G 6,7 10

kg

−=  . Sabendo que a massa de Júpiter é 27
Jm 2,0 10 kg=   e que 

a massa da Terra é 24
Tm 6,0 10 kg=  , o módulo da força gravitacional entre Júpiter e a Terra no 

momento de maior proximidade é  

a) 181,4 10 N     

b) 182,2 10 N     

c) 193,5 10 N     

d) 301,3 10 N     
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8. Leia a tirinha a seguir e responda à(s) questão(ões). 
 

 
 

Com base no diálogo entre Jon e Garfield, expresso na tirinha, e nas Leis de Newton para a gravitação 

universal, assinale a alternativa correta.  

a) Jon quis dizer que Garfield precisa perder massa e não peso, ou seja, Jon tem a mesma ideia de 

um comerciante que usa uma balança comum.    

b) Jon sabe que, quando Garfield sobe em uma balança, ela mede exatamente sua massa com 

intensidade definida em quilograma-força.    

c) Jon percebeu a intenção de Garfield, mas sabe que, devido à constante de gravitação universal 

“g”,  o peso do gato será o mesmo em qualquer planeta.    

d) Quando Garfield sobe em uma balança, ela mede exatamente seu peso aparente, visto que o ar 

funciona como um fluido hidrostático.    

e) Garfield sabe que, se ele for a um planeta cuja gravidade seja menor, o peso será menor, pois 

nesse planeta a massa aferida será menor.     

 
 

9. A tabela a seguir resume alguns dados sobre dois satélites de Júpiter. 
 

Nome 
Diâmetro 

aproximado (km) 

Raio médio da órbita em relação 

ao centro de Júpiter (km) 

Io 33,64 10  54,20 10  

Europa 33,14 10  56,72 10  

 
Sabendo-se que o período orbital de Io é de aproximadamente 1,8 dia terrestre, pode-se afirmar que o 

período orbital de Europa expresso em dia(s) terrestre(s), é um valor mais próximo de  

a) 0,90    

b) 1,50    

c) 3,60    

d) 7,20    
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10. No dia 5 de junho de 2012, pôde-se observar, de determinadas regiões da Terra, o fenômeno celeste 

chamado trânsito de Vênus, cuja próxima ocorrência se dará em 2117. 

 

 

Tal fenômeno só é possível porque as órbitas de Vênus e da Terra, em torno do Sol, são 

aproximadamente coplanares, e porque o raio médio da órbita de Vênus é menor que o da Terra. 

Portanto, quando comparado com a Terra, Vênus tem  

a) o mesmo período de rotação em torno do Sol.    

b) menor período de rotação em torno do Sol.    

c) menor velocidade angular média na rotação em torno do Sol.    

d) menor velocidade escalar média na rotação em torno do Sol.    

e) menor frequência de rotação em torno do Sol.    
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Gabarito 

 

1. B 

A intensidade da força de atração gravitacional é inversamente proporcional ao quadrado da distância 

entre a Terra e o satélite. Como as órbitas são circulares, a distância para cada satélite é constante, 

sendo também constante a intensidade da força gravitacional sobre cada um. Como as massas são 

iguais, o satélite mais distante sofre força de menor intensidade. 

Assim: FA < FB < FC < FD < FE.   

 

2. D 

[Resposta do ponto de vista da disciplina de Física] 

As leis de Kepler forneceram subsídios para o modelo heliocêntrico (Sol no centro) contrapondo-se ao 

sistema geocêntrico (Terra no centro) até, então, defendido pela igreja naquela época. 

 

[Resposta do ponto de vista da disciplina de História] 

Somente a alternativa [D] está correta. A questão remete ao Renascimento Científico vinculado ao 

Renascimento Cultural dos séculos XIV, XV e XVI. O espírito Renascentista é pautado pela investigação, 

a busca do conhecimento, seja pelo método indutivo vinculado ao Empirismo ou ao pelo método 

dedutivo associado ao Racionalismo. Questionava-se qualquer tipo de autoridade, sobretudo o poder da 

Igreja que era ancorada na filosofia grega de Aristóteles. Este pensador defendia uma visão geocêntrica 

de mundo e teve apoiou de outros estudiosos antigos como Ptolomeu. A Igreja católica no medievo 

baseou-se no pensamento aristotélico-ptolomaico antigo e também defendeu o geocentrismo. No 

entanto, alguns estudiosos do Renascimento Científico começaram a questionar esta pseudo-visão. 

Entre eles estão Copérnico, 1473-1543, que escreveu o livro “Da Revolução Das Esferas Celestes”, em 

que combateu a tese geocêntrica e defendeu o heliocentrismo e Johannes Kepler, 1571-1630, pensador 

alemão que formulou três leis importantes para a Revolução Cientifica do século XVII que consolidou o 

heliocentrismo. Primeira Lei: das órbitas, os planetas giram em órbitas elípticas ao redor do sol. Segunda 

Lei: das áreas, um planeta girará com maior velocidade quanto mais próximo estiver do sol. Terceira Lei: 

a relação do cubo da distância média de um planeta ao sol e o quadrado do período da revolução do 

planeta é uma constante sendo a mesma para todos os planetas.   

 

3. D 

Analisando a questão com base na terceira lei de Kepler, temos: 

32 2 2 2 3
3A D A A B B B B

3 3 3 3 3 3 3
A A AA D A B A B A

T T T (8T ) R R R R1 64
64 64 64 4

R R RR R R R R R R

 
=  =  =  =  =  =  = 

 
   

 

4. A 

( )

( )
( )

2
2

2 2

M
Terra :  g G 10

R
  g' 2,5 m / s .

4 M 4 M 1
Planeta :  g' G  G 10

16 4R4 R


= =


 =

 = = =
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5. D 

Dados: 24 26 11 12
T T TS NSm 6 10 kg; m 1 10 kg; d 1,5 10 m; d 4,5 10 m.=  =  =  =   

Da lei de Newton da Gravitação: 

( )

( )
( )

( )

T
ST 2 2

TS NSST T
2

N SN NTSSN 2
NS

22 24 12
2 2ST NS STT

26 11
SN N TS SN

ST

SN

G M m
F

d dF G M m
       

G M m F G M mdF
d

F d Fm 6 10 4,5 10
       6 10 9 10  

F m d F 1 10 1,5 10

F
54.

F

−


=


  =  

 =



    
=   =  =            

=

   

 

6. B  

Pela Lei da Gravitação Universal, podemos escrever: 

T
T 2

T

GM m
Terra F 700

R
→ = =  

 

T

M T
M 2 2 2

M TT

M
G m

GM m GM m1 110Marte F . x700 280N
2,5 2,5R RR

2

→ = = = = =

 
 
 

   

 

7. B 

Dados: mT = 6,01024 kg; mJ = 2,01027 kg; RT = 1,51011 m; RJ = 7,51011 m; G = 6,710–11 Nm2/kg2. 

 

No momento de maior proximidade, a distância entre os dois planetas é: 

11 11 11
J Tr R R 7,5 10 1,5 10     r 6 10 m.= − =  −   =   

 

Substituindo os valores na fórmula da força gravitacional: 

( )

24 27 41
11T J

2 2 22
11

18

m m 6 10 2 10 8 10
F G     F 6,7 10   

r 36 106 10

F 2,2 10 N.

−    
=  =  = 



= 
   

 

8. A 

Análise das alternativas: 

a) Verdadeira. 

b) Falsa: A balança mede massa em quilogramas. Quilograma-força é uma unidade de força. 

c) Falsa: É a massa do gato que é a mesma em qualquer planeta. 
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d) Falsa: As balanças medem massa. 

e) Falsa: Neste caso o peso seria menor pelo fato da gravidade ser menor, mas não alteraria a massa 

do Garfield.   

 

9. C  

Matematicamente, a terceira lei de Kepler pode ser expressa por: 
2

3

T
K

r
= , em que T representa o período 

orbital, r o raio médio orbital e K uma constante de proporcionalidade. 

 

Como os satélites Io e Europa giram em torno do mesmo centro, que é Júpiter, devido à força 

gravitacional trocada com o planeta, podemos escrever que: 

  

2 22 2
Europa Europa 2Io

Europa3 3 5 3 5 3
Europa Io

T TT (1,8)
T 13,27

r r (6,72.10 ) (4,20.10 )
= → = → 

 

EuropaT 3,64
 dias terrestres.   

 

10. B 

• Sendo r o raio médio da órbita e T o período de translação do planeta, analisando a 3ª Lei de Kepler: 

2 2
Vênus Terra

3 3
Vênus Terra

T T
.

r r
=  Sendo o raio médio da órbita de Vênus menor que o da Terra, o período de 

translação de Vênus é menor que o da Terra, logo a frequência é maior. 

• a velocidade angular é: 
2

.
T

π
ω =  Como Vênus tem menor período, sua velocidade angular é maior. 

• Para analisar a velocidade linear (v), aproximando as órbitas para circulares, a força gravitacional 

age como resultante centrípeta. Sendo m a massa do planeta e M a massa do Sol: 

 

2

Cent Grav 2

m v G M m G M
R F         v .

r rr
=  =  =  Sendo o raio médio da órbita de Vênus menor 

que o da Terra, Vênus tem maior velocidade linear que a Terra.   
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Hidrostática: pressão 

 

Resumo 

 

Para iniciar o estudo da Hidrostática, faz-se necessário o conhecimento de algumas grandezas 

básicas: 

 

Massa específica: É a grandeza definida pela razão entre a massa e o volume das substâncias 

homogêneas (é uma característica do material e costuma ser representada pelas letras μ ou ρ).  

 

Densidade Absoluta (d): possui a mesma razão que a massa específica, mas é usada para qualquer corpo 

ou substância (Exemplo: uma garrafa de plástico pode mudar de densidade à medida que a enchemos ou a 

esvaziamos de água, ou seja, a massa muda para um mesmo volume).  

 

Unidade (μ ou d): kg/m3.  

Obs.: é comum o uso de outras unidades diferente do Sistema Internacional. Por exemplo, para a água: d = 

1,0 kg/L ou d = 1g/cm3. No S.I. => d = 1,0x10³ kg/m³  

 

 

Pressão  

É a grandeza escalar que corresponde à razão entre a resultante perpendicular (normal) das forças e 

sua área de atuação.  

 

 

Unidade: N/m² = Pa (Pascal).  
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• Pressão de uma coluna de líquido (Pressão Hidrostática)  

 

 

 

Teorema de Stevin  

 

Consideremos um líquido de massa específica μ, em equilíbrio no recipiente da figura.  

Sejamos pontos A e B do líquido situados a uma distância hA e hB, respectivamente, da superfície do líquido. 

Pode-se mostrar que  

 

Obs.: Se o ponto B estiver na superfície do líquido, a pressão exercida pelo ar é a pressão atmosférica, e a 

equação acima toma a forma PA=Patm+μgh, onde h é a altura (desnível) entre a superfície e o ponto A.  

Obs.: A pressão atmosférica suporta uma coluna de 10 m de água. Isso quer dizer que uma pessoa a 20 m 

de profundidade tem uma pressão de aproximadamente 3atm (1atm do ar e 2atm pela água).  

 

Princípio de Pascal  

Se uma força é feita em uma área de um líquido incompressível, há uma pressão que é transmitida 

para todos os pontos do líquido.  

Isso significa que uma força F feita em uma área A produz uma força 4F em uma área 4A, isto é, a pressão 

transmitida é constante.  
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Exercícios 

 

1. Para realizar um experimento com uma garrafa PET cheia de água, perfurou-se a lateral da garrafa em 

três posições a diferentes alturas. Com a garrafa tampada, a água não vazou por nenhum dos orifícios, 

e, com a garrafa destampada, observou-se o escoamento da água, conforme ilustrado na figura. 

 

 
Como a pressão atmosférica interfere no escoamento da água, nas situações com a garrafa tampada 

e destampada, respectivamente? 

a) impede a saída de água, por ser maior que a pressão interna; não muda a velocidade de 
escoamento, que só depende da pressão da coluna de água. 

b) impede a saída de água, por ser maior que a pressão interna; altera a velocidade de escoamento, 
que é proporcional à pressão atmosférica na altura do furo. 

c) impede a entrada de ar, por ser menor que a pressão interna; altera a velocidade de escoamento, 
que é proporcional à pressão atmosférica na altura do furo. 

d) impede a saída de água, por ser maior que a pressão interna; regula a velocidade de escoamento, 
que só depende da pressão atmosférica. 

e) impede a entrada de ar, por ser menor que a pressão interna; não muda a velocidade de 
escoamento, que só depende da pressão da coluna de água. 

 
 

2. O mergulhador Herbert Nitsch conseguiu atingir uma profundidade de 214 m abaixo da superfície em 

um mergulho com uma única respiração em 2007. No ponto mais profundo o mergulhador está sujeito 

a uma pressão de aproximadamente:  

(Considere pressão atmosférica local como 1x105 N/m² = 1atm) 

a) 100 atm  

b) 214 atm  

c) 21,4 atm  

d) 22,4 atm  

e) 42,8 atm 
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3. É do conhecimento dos técnicos de enfermagem que, para o soro penetrar na veia de um paciente, o 

nível do soro deve ficar acima do nível da veia (conforme a figura a seguir), devido à pressão sanguínea 

sempre superar a pressão atmosférica. Considerando a aceleração da gravidade de 10m/s², a 

densidade do soro 1g/cm³, a pressão exercida, exclusivamente, pela coluna do soro na veia do 

paciente 9x10³Pa, a altura em que se encontra o nível do soro do braço do paciente, para que o sangue 

não saia em vez de o soro entrar, em metros, é de:   

 

a) 0,5   

b) 0,8   

c) 0,7   

d) 0,6   

e) 0,9   
 

 

4. Um tubo em forma de U, aberto nos dois extremos e de seção reta constante, tem em seu interior água 

e gasolina, como mostrado na figura. 

 
Sabendo que a coluna de gasolina (à esquerda) é de 10 cm, qual é a diferença de altura ∆h, em cm, 

entre as duas colunas? 

Dados:  Densidade volumétrica da água ρágua = 1 g/cm³ 
Densidade volumétrica da gasolina ρgasolina = 0,75 g/cm³ 

a) 0,75 

b) 2,5 

c) 7,5 

d) 10 

e) 25 
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5. Analisando o diagrama de fases da água, conclui-se que é possível liquefazer o gelo por aumento de 

pressão. A 1,0 atm e -4 ºC, por exemplo, essa pressão é da ordem de 140 atm. Esse processo é 

apresentado, através de um modelo simplificado, em livros didáticos do ensino médio, quando se 

considera, por exemplo, que um patinador desliza no gelo com base apenas nesse fenômeno. 

Desse modo, considere um patinador sobre o gelo usando um patim conforme a especificação da 
figura a seguir e admita que a espessura do metal em contato com o gelo é de 1,0 mm. 

Com base nas informações acima, calcule a massa, em kg, que o patinador deve ter, de modo a 

liquefazer o gelo por pressão, e confirme se o modelo é, ou não, adequado. 

Dados: g = 10 m/s²; 1 atm = 105 N/m² 

a) 11, não. 

b) 40, sim. 

c) 80, sim. 

d) 140, não. 

e) 280, não. 
 
 

6. Fossas abissais ou oceânicas são áreas deprimidas e profundas do piso submarino. A maior delas é 

a depressão Challenger, na Fossa das Marianas, com 11033 metros de profundidade e temperatura da 

água variando entre 0 ºC e 2 ºC. De acordo com o texto, pode-se dizer que a pressão total sofrida por 

um corpo que esteja a uma altura de 33 m acima do solo dessa depressão e a variação de temperatura 

na escala absoluta (Kelvin) valem, respectivamente 

 
 

7. Um dos problemas ambientais vivenciados pela agricultura hoje em dia é a compactação do solo, 

devido ao intenso tráfego de máquinas cada vez mais pesadas, reduzindo a produtividade das 

culturas. 

Uma das formas de prevenir o problema da compactação do solo é substituir os pneus dos tratores 
por pneus mais 

a) largos, reduzindo a pressão sobre o solo. 

b) estreitos, reduzindo a pressão sobre o solo. 

c) largos, aumentando a pressão sobre o solo. 

d) estreitos, aumentando a pressão sobre o solo. 

e) altos, reduzindo a pressão sobre o solo. 
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8. Uma prensa hidráulica possui ramos com áreas iguais a 15 cm² e 60 cm². Se aplicarmos uma força 

de intensidade F1 = 8 N sobre o êmbolo de menor área, a força transmitida ao êmbolo de maior área 

será: 

a) F1 / 4 

b) F1 / 2 

c) 2F1 

d) 4F1 
 
 

9. A amarelinha é uma brincadeira em que, em alguns momentos, a criança deve se apoiar com os dois 

pés no chão e, em outros, com apenas um. 

Quando uma criança está equilibrada somente sobre um pé, a pressão exercida por ela sobre o chão, 

comparada com a pressão que é exercida quando a criança tem seus dois pés apoiados é 

a) quatro vezes maior. 

b) duas vezes maior. 

c) numericamente igual. 

d) duas vezes menor. 

e) quatro vezes menor. 
 
 

10. Ao utilizar um sistema de vasos comunicantes ideal cujos diâmetros das seções transversais 

circulares valem 2,0 cm e 10,0 cm, respectivamente, conforme figura. 

 
É desejável elevar veículos a velocidade constante, cuja carga máxima seja de até 4000,0 kg. 

Considerando a gravidade local igual a 10 m/s², o módulo da força F1, em newtons, necessária para 

elevar esta carga máxima, vale 

a) 40000,0 

b) 10000,0 

c) 4000,0 

d) 1600,0 

e) 1000,0 
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Gabarito 

 

1. A 

Para que a pressão interior fosse maior que a pressão atmosférica, a coluna de água deveria ter mais de 
10m. Logo, a água não sairá com a garrafa fechada. 
Abrindo-se a garrafa, a pressão no orifício aumenta com a profundidade em relação à superfície da água, 
acarretando maior velocidade na saída.  
 

2. D 
𝐴 𝑐𝑎𝑑𝑎 10 𝑚 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒

214 𝑚
=

𝐴 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠ã𝑜 𝑎𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎 1 𝑎𝑡𝑚

𝑥
→ 𝑥 = 21,4 𝑎𝑡𝑚 

Não podemos nos esquecer da influência da pressão atmosférica que vale 1 atm. 

Logo, a pressão tota é a soma das pressões anteriores, ou seja, 22,4 atm. 

 

3. E 

𝒑 = 𝝆𝒈𝒉 → 𝟗. 𝟏𝟎𝟑 = 𝟏𝟎𝟑. 𝟏𝟎. 𝒉 → 𝒉 = 𝟎, 𝟗𝒎 

 

4. B 

 

𝒑𝑨 = 𝒑𝑩 

𝝆𝑨𝒈𝒉𝑨 = 𝝆𝑩𝒈𝒉𝑩 

𝝆𝑨𝒉𝑨 = 𝝆𝑩𝒉𝑩 

𝟏𝒉𝑨 = 𝟎, 𝟕𝟓. 𝟏𝟎 

𝒉𝑨 = 𝟕, 𝟓𝒄𝒎 

∆𝒉 = 𝒉𝒈 − 𝒉𝒂 = 𝟏𝟎 − 𝟕, 𝟓 = 𝟐, 𝟓𝒄𝒎 

 

5. E 

 

Para um patinador carregar uma massa de 280 kg seria muito complicado, logo este valor é inadequado. 
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6. A 

A pressão total é dada pela soma da pressão atmosférica e a pressão hidrostática: 

𝒑𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 = 𝒑𝒂𝒕𝒎 + 𝒑𝒉 

𝒑𝒂𝒕𝒎 = 𝟏, 𝟎𝟏. 𝟏𝟎𝟓𝑷𝒂 𝒆 𝒑𝒉 = 𝝁𝒈𝒉 = 𝟏𝟎𝟎𝟎. 𝟏𝟎. 𝟏𝟏𝟎𝟎𝟎 = 𝟏, 𝟏. 𝟏𝟎𝟖𝑷𝒂 

𝒑𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 = 𝟏, 𝟎𝟏. 𝟏𝟎𝟓 + 𝟏, 𝟏. 𝟏𝟎𝟖 = 𝟏, 𝟏𝟎𝟏. 𝟏𝟎𝟖𝑷𝒂 

A variação de temperatura na escala Kelvin tem a mesma variação na escala Celsius, pois as duas 

escalas são centígradas, logo ∆T = 2 ºC = 2K. 

 

7. A 

A pressão média (pm) é a razão entre o módulo da força normal aplicada sobre uma superfície e a área 

(A) dessa superfície: 

𝑝𝑚 =
|𝐹𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙|

𝐴
 

De acordo com essa expressão, para prevenir a compactação, deve-se diminuir a pressão sobre o solo: 

ou se trabalha com tratores de menor peso, ou aumenta-se a área de contato dos pneus com o solo, 

usando pneus mais largos. 

 

8. D 
𝐹1

𝐴1

=
𝐹2

𝐴2

→
𝐹1

15
=

𝐹2

60
→ 𝐹2 = 4𝐹1 

 

 

9. B 

A pressão é dada pela razão entre a intensidade da força normal aplicada e a área de aplicação. Nesse 

caso, a intensidade da força normal é igual à do peso da criança. Quando apoiada somente em um pé, a 

área de apoio reduz à metade, dobrando a pressão. 

 

10. D 

𝑝1 = 𝑝2 

𝐹1

𝐴1

=
𝐹2

𝐴2

 

𝐹1

𝜋𝑅1
2 =

𝑚2𝑔

𝜋𝑅2
2  

𝐹1 =
𝑚2𝑔. 𝜋𝑅1

2

𝜋𝑅2
2  

𝐹1 =
4000.10. (0,02)²

0,1²
= 1600𝑁 
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Energia: consumo e desafios 

 

Resumo 

 

As fontes de energia estão profundamente relacionadas à ampliação da cidade e criação de indústrias. 

Para todo trabalho realizado é necessário o uso de energia. A comunicação e o transporte só funcionam com 

ela. Neste sentido, as fontes de energia estão relacionadas à produção de combustível e de eletricidade.  

É importante destacar que os combustíveis fósseis são as principais fontes de energia voltadas para 

os transportes, ou seja, relaciona-se com a energia no sentido de produção de combustíveis e é a principal 

fonte utilizada pelos países, representando assim uma grande parcela de suas matrizes energéticas. Por 

outro lado, quando se fala em alternativas ao uso dos combustíveis fósseis, identificam-se soluções 

energéticas para a produção de eletricidade, como hidrelétricas. Ou seja, a grande maioria das fontes 

alternativas de energia não substituem o uso de combustíveis fósseis para a produção de combustíveis. 

Para esse caso existem algumas poucas alternativas já em desenvolvimento como, por exemplo, a produção 

de biocombustíveis a partir de cana de açúcar e de beterraba. 

Cabe ressaltar que nem todas as fontes alternativas são consideradas renováveis, isso porque são 

definições distintas. Quando se fala em fontes alternativas de energia, está sendo feita referência às fontes 

que não são combustíveis fósseis. Já quando se fala em fontes renováveis (energia limpa), refere-se àquelas 

cujo recuso utilizado não se esgotará, pois, após ser utilizado para a geração de energia ele permanece na 

natureza, como a energia eólica e solar. Um outro exemplo para distinguir os termos é a energia nuclear, ela 

é considerada alternativa, mas não considerada renovável. 

Sobre a vantagem e a desvantagem da utilização das fontes de energia alternativas é, respectivamente, 

o baixo impacto ambiental que geram e os altos custos para implementação e manutenção de tais sistemas. 

 

As principais fontes alternativas de energia são: 

 

Hidrelétricas 

A energia hidrelétrica, ou hidráulica, permite a geração de eletricidade a partir de turbinas e da força dos rios 

de planalto, nas hidrelétricas. Podem ser construídas tanto em quedas d’água quanto pelo curso do rio. Não 

polui tanto a atmosfera mas necessita de um grande espaço para alagamento para se tornar efetiva, além 

de muitos problemas sociais na sua construção. Além de depender diretamente da vazão do rio e, 

consequentemente, do regime de chuvas da região. 

 

Energia eólica 

A energia eólica é uma fonte de energia que depende do vento. A diferença de temperatura e pressão na 

atmosfera terrestre cria zonas de baixa e alta pressão. Dessa diferença de zonas de pressão, originam-se os 

ventos, movimentos do ar. Essa energia é gerada a partir da movimentação das turbinas eólicas, turbinas 

estas que causam poluição sonora além de afetarem, às vezes, a fauna (pássaros). Mas é uma das energias 

mais limpas do mundo, e o Brasil possui grande potencial para produzir tal energia. 
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Energia solar 

A energia solar é uma fonte de energia que depende diretamente do sol. Essa energia é captada em painéis 

fotovoltaicos, ou em centrais solares térmicas. É uma energia muito limpa, mas ainda pouco produtiva, sendo 

recomendada para moradias, mas não para indústrias, por exemplo. Grandes avanços estão ocorrendo no 

uso dessa energia e o Brasil, que possui regiões que ficam até mais de 300 dias sob altíssima incidência 

solar, é um forte candidato à produção dessa energia. 

 

Energia geotérmica 

A energia geotérmica depende do calor da Terra. É uma energia que não emite nenhum gás do efeito estufa, 

e sua matéria-prima, o calor terrestre, é gratuito. É a forma de energia mais barata de se produzir e manter, 

mas somente locais muito específicos podem produzir, como a Islândia, país onde os moradores não pagam 

conta de luz, já que mais de 95% da energia produzida lá é dessa fonte geotérmica (a custo quase zero). 

 

Biomassa 

A energia vinda da biomassa é uma fonte de energia que depende do ciclo de matéria orgânica animal e 

vegetal. Essa energia permite gerar eletricidade graças ao calor liberado pela combustão desses materiais 

(lenha, biodisel, lixo etc.) mas também pode vir do lixo queimado ou do biogás (usualmente o metano), gás 

advindo da fermentação de matéria orgânica. O Brasil é o líder de produção desse tipo de energia, com o 

etanol. 

 

Energia Maremotriz 

Essa energia depende exclusivamente da intensidade das marés e das correntezas marinhas. Há usinas 

específicas para cada uma, que se utilizam de turbinas (no caso das correntezas marinhas, turbinas 

subaquáticas) para gerar eletricidade. Essa energia é limpa, mas necessita grande investimento, pois ainda 

gera energia insuficiente para sustentar uma grande população ou produção. 

 

Energia nuclear 

A energia nuclear depende de um elemento passível a fissão, o urânio, um mineral radioativo que pode ser 

“enriquecido” para aumentar sua capacidade de liberação de energia. A energia nuclear permite produzir 

energia nas centrais nucleares, graças ao calor liberado quando há fissão atômica. A energia nuclear possui 

problemas no que diz respeito aos possíveis impactos ambientais e sociais se houver acidentes na usina, 

assim como a destinação do material radioativo já usado, que é extremamente tóxico e perigoso. 
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Exercícios 

 

1. A energia geotérmica tem sua origem no núcleo derretido da Terra, onde as temperaturas atingem 

4.000 ºC. Essa energia é primeiramente produzida pela decomposição de materiais radiativos dentro 

do planeta. Em fontes geotérmicas, a água, aprisionada em um reservatório subterrâneo, é aquecida 

pelas rochas ao redor e fica submetida a altas pressões, podendo atingir temperaturas de até 370 ºC 

sem entrar em ebulição. Ao ser liberada na superfície, à pressão ambiente, ela se vaporiza e se resfria, 

formando fontes ou gêiseres. O vapor de poços geotérmicos é separado da água e é utilizado no 

funcionamento de turbinas para gerar eletricidade. A água quente pode ser utilizada para aquecimento 

direto ou em usinas de dessalinização.  

Roger A. Hinrichs e Merlin Kleinbach. Energia e meio ambiente. Ed. ABDR (com adaptações). 

 

Depreende-se das informações acima que as usinas geotérmicas  

a) utilizam a mesma fonte primária de energia que as usinas nucleares, sendo, portanto, semelhantes 

os riscos decorrentes de ambas.  

b) funcionam com base na conversão de energia potencial gravitacional em energia térmica.  

c) podem aproveitar a energia química transformada em térmica no processo de dessalinização.  

d) assemelham-se às usinas nucleares no que diz respeito à conversão de energia térmica em 

cinética e, depois, em elétrica.  

e) transformam inicialmente a energia solar em energia cinética e, depois, em energia térmica. 

 

 

2. “As usinas de energia solar responderão por 2,5% das necessidades globais de eletricidade até 2025 

e 16% em 2040, diz o relatório da associação europeia do setor e do Greenpeace. Hoje, elas 

representam 0,05% da matriz energética. A taxa de expansão anual do setor tem sido de 35%.” 

Jornal O Estado de S. Paulo, 07/09/2006 

 

Assinale a alternativa que melhor explique esse enunciado: 

a) Essa tendência de expansão explica-se pelo fato de o Sol representar fonte inesgotável de energia, 

cuja transformação em eletricidade exige um processo simples e de baixo custo, se comparado 

com a hidreletricidade. 

b) A transformação de energia solar (de radiação) em elétrica difundiu-se muito no Brasil para uso 

doméstico, especialmente após a crise do apagão, em 2001. 

c) O desenvolvimento da geração de energia elétrica a partir da solar ainda é incipiente no Brasil, pois 

envolve um processo caro e complexo se comparado à hidreletricidade, relativamente barata e 

abundante. 

d) A tropicalidade do Brasil permite vislumbrar, a médio prazo, um quadro de substituição da energia 

hidrelétrica por energia solar, sobretudo nas áreas metropolitanas costeiras. 

e) A expansão do uso de energia solar apontado pelo enunciado favorece, especialmente, os países 

subdesenvolvidos que ocupam, em sua maioria, as faixas intertropicais do planeta. 
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3. A ampliação do uso de fontes de energia renováveis e não poluentes representa uma das principais 

esperanças para a redução dos impactos ambientais sobre o planeta. 

 

 

 

Considerando os gráficos, a distribuição espacial da produção instalada das energias eólica e 

fotovoltaica é explicada sobretudo pela seguinte característica dos países que mais as utilizam: 

a) matriz elétrica limpa 

b) perfil climático favorável 

c) densidade demográfica reduzida 

d) desenvolvimento tecnológico avançado 

e) padrão térmico adequado 
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4. No mundo contemporâneo, as reservas energéticas tornam-se estratégicas para muitos países no 

cenário internacional. 

Os gráficos apresentados mostram os dez países com as maiores reservas de petróleo e gás natural 

em reservas comprovadas até janeiro de 2008. 

 
  
As reservas venezuelanas figuram em ambas as classificações porque 
a) a Venezuela já está integrada ao MERCOSUL. 
b) são reservas comprovadas, mas ainda inexploradas. 
c) podem ser exploradas sem causarem alterações ambientais. 
d) já estão comprometidas com o setor industrial interno daquele país. 
e) a Venezuela é uma grande potência energética mundial 
 
 
 

5. "A idade da pedra chegou ao fim, não porque faltassem pedras; a era do petróleo chegará igualmente 

ao fim, mas não por falta de petróleo". Xeque Yamani, Ex-ministro do Petróleo da Arábia Saudita. 

 "O Estado de S. Paulo", 20/08/2001.  

 
Considerando as características que envolvem a utilização das matérias-primas citadas no texto em 
diferentes contextos histórico-geográficos, é correto afirmar que, de acordo com o autor, a exemplo 
do que aconteceu na Idade da Pedra, o fim da era do Petróleo estaria relacionado  
a) à redução e esgotamento das reservas de petróleo.  
b) ao desenvolvimento tecnológico e à utilização de novas fontes de energia.  
c) ao desenvolvimento dos transportes e conseqüente aumento do consumo de energia.  
d) ao excesso de produção e conseqüente desvalorização do barril de petróleo.  
e) à diminuição das ações humanas sobre o meio ambiente. 
 
 

 



 
 

 

 

6 

Geografia 
 

6.  

 

Sobre a exploração e utilização dos recursos energéticos na atualidade é correto afirmar que: 
a) nos dias de hoje, os recursos menos utilizados estão distribuídos de maneira homogênea pelo 

mundo, tais como o carvão e petróleo. 
b) as grandes reservas de combustíveis fósseis estão concentradas em estruturas geológicas 

recentes, por isso o seu uso é predominante. 
c) a variedade na utilização de diferentes tipos de energia indica os custos extremamente reduzidos 

em relação às suas obtenções. 
d) os recursos energéticos mais usados nos dias de hoje estão distribuídos de forma desigual pelo 

mundo e os custos para sua obtenção também são diferenciados. 
e) apesar de o petróleo ocupar posição de destaque em termos de consumo e exploração, o gráfico 

em análise indica o crescimento do consumo da eletricidade proveniente das hidrelétricas. 
 
 
 

7. “Todas as atividades humanas, desde o surgimento da humanidade na Terra, implicam no chamado 

‘consumo’ de energia. Isto porque para produzir bens necessários à vida, produzir alimentos, prazer e 

bem-estar, não há como não consumir energia, ou melhor, não converter energia. Vida humana e 

conversão de energia são sinônimos e não existe qualquer possibilidade de separar um do outro.” 

(WALDMAN, Maurício. Para onde vamos? S.d., p. 10. Disponível em: http://www.mw.pro.br/mw/eco_para_onde_vamos.pdf>) 
 

Apesar de toda importância do consumo de energia para a vida moderna, podemos afirmar que sua 
forma de utilização no mundo contemporâneo continua a ser insustentável porque 
a) o consumo de energia é desigual entre ricos e pobres, sendo que os pobres continuam a utilizar 

fontes arcaicas que são muito mais danosas ao meio. 

b) as chamadas fontes alternativas que são não-poluentes são de custos elevadíssimos e só podem 

ser produzidas em pequena escala para consumo muito reduzido. 

c) a energia hidroelétrica que assumiu a liderança no consumo mundial necessita da construção de 

grandes represas que causam grandes impactos ambientais. 

d) as principais matrizes energéticas do mundo continuam a ser o petróleo e o carvão, que são fontes 

não-renováveis e muito poluentes. 

e) a energia nuclear, que é a solução mais viável para a questão energética do mundo, depende do 

enriquecimento do urânio, cuja tecnologia é controlada por poucos países e inacessível para a 

grande maioria. 
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8. A energia elétrica é produzida principalmente em usinas termoelétricas, hidrelétricas e 

termonucleares. Em qualquer dessas usinas, ela é produzida numa turbina, que consiste, 

essencialmente, num conjunto cilíndrico de ferro que gira em torno de seu eixo no interior de um 

receptáculo imantado. Na turbina, portanto, a energia cinética (de movimento) é transformada em 

energia elétrica. Nos diferentes tipos de usinas, o que difere é a energia primária utilizada para mover 

as turbinas. 

Considerando o assunto acima e seus conhecimentos sobre energia primária é correto afirmar que: 

a) o carvão mineral e o gás natural correspondem às energias primárias mais utilizadas em 
termoelétricas, nos países subdesenvolvidos, gerando e consumindo aproximadamente a metade 
da energia elétrica produzida no planeta. 

b) entre as fontes não-renováveis de energia, o carvão mineral é o mais abundante, principalmente 
no Hemisfério Norte. Segundo estimativas, quando o petróleo se esgotar, as reservas de carvão 
ainda terão um período de exploração muito longo. 

c) o petróleo pode ser substituído pelo carvão mineral, em situação de crise e aumento de preço, 
devido às maiores reservas disponíveis em países como o Brasil e a Venezuela. 

d) países de dimensões continentais como o Brasil, Estados Unidos da América do Norte e a Rússia, 
apresentam uma enorme disponibilidade de recursos hídricos, porém com baixo aproveitamento 
hidroenergético. 

e) a tecnologia disponível para transformar o xisto betuminoso em energia primária pode ser, uma 
importante fonte primária, devido ao baixo custo de beneficiamento e às enormes reservas. 

 

9. Considerando a geopolítica do petróleo e os dados da figura abaixo, em que se observam os grandes 

fluxos de importação e exportação desse recurso energético de origem mineral, pode-se afirmar que: 

 

 
(Adaptado de Yves Lacoste, Geopolítica: la larga história del presente. Madrid: Editorial Sintesis, 2008.) 

a) A porção do globo que mais importa petróleo é o Oriente Médio, região carente deste recurso. 

b) O Japão consome petróleo principalmente da Rússia, em função da proximidade geográfica. 

c) A Europa é importante exportadora de petróleo em função da grande quantidade de países 

produtores. 

d) A Venezuela é um importante exportador de petróleo para os EUA. 

e) O continente africano mais importa do que exporta petróleo. 
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10. A representação gráfica abaixo diz respeito à oferta interna de energia, por tipo de fonte, em quatro 
países. 
 

 

 

As fontes de energia 1, 2 e 3 estão corretamente identificadas, respectivamente em: 

a) petróleo, nuclear e gás natural. 

b) gás natural, carvão mineral e fontes renováveis. 

c) fontes renováveis, nuclear e carvão mineral. 

d) petróleo, gás natural e nuclear. 

e) carvão mineral, petróleo e fontes renováveis. 
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Gabarito 

 

1. D 

O processo de geração de energia elétrica a partir das usinas geotérmicas consiste na perfuração do 

solo em locais onde há grande quantidade de vapor e água quente (energia térmica), estes devem são 

drenados até a superfície terrestre através de tubulações. Em seguida o vapor é transportado a uma 

central elétrica geotérmica, que irá movimentar as lâminas de uma turbina (energia cinética). Por fim, a 

energia obtida através da movimentação das lâminas é transformada em energia elétrica através do 

gerador. 

 

2. C 

O crescimento da produção de energia solar é lento, conforme evidenciado na reportagem, pois 

apresenta desvantagens frente às outras fontes energéticas, dentre estas desvantagens destacam-se, 

a dificuldade de armazenamento desta energia e o alto custo dos painéis fotovoltaicos. 

 

3. D 

A energia solar e a energia eólica são fontes alternativas aos combustíveis fósseis, principalmente em 

virtude de duas características: elas são renováveis e não emitem gases poluentes durante o processo 

de geração. O fator que representa um limite para sua maior disseminação mundial é o alto custo 

tecnológico de seu desenvolvimento e utilização. Nos dois mapas, estão representados os países com 

produção mais relevante de energia elétrica a partir dessas duas fontes. Nota-se, portanto, que a 

utilização de ambas é mais significativa em países ricos e com nível tecnológico avançado, e não 

necessariamente em países com as condições naturais mais favoráveis. 

 

4. E 

A Venezuela possui a maior reserva petrolífera mundial e grande reserva de gás natural, contudo, sem 

uma diversificação econômica, o país se tornou altamente dependente destas fontes energéticas e ao 

ocorrer a queda do preço do barril de petróleo o PIB do país encolheu.  

 

5. B 

O avanço científico e tecnológico tem permitido a pesquisa por novas fontes de energia que causem 

menos impacto no meio ambiente, isso pode arrefecer a utilização do petróleo como a principal fonte 

energética dos países.  

 

6. D 

Os principais recursos energéticos utilizados são os combustíveis fósseis – petróleo, carvão mineral e 

gás natural. Sobre a distribuição deles cabe destacar que concentram-se em alguns países que detêm 

o controle da oferta e do valor, a exemplo das crises do petróleo decorrentes das ações da OPEP 

(Organização dos Países Exportadores de Petróleo). 
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7. D 

Mesmo tendo o conhecimento que os combustíveis fósseis são prejudiciais ao meio ambiente eles 

continuam sendo os recursos energéticos mais utilizados, isso porque, dentre outras razões, as técnicas 

de extração e manuseio destes recursos já está dominado. Uma mudança de fonte de energia 

representaria uma série de pesquisas e investimentos. 

 

8. B 

O carvão mineral pode ser encontrado em vários países, com uma distribuição bem mais ampla do que 

as reservas de petróleo, porém a qualidade do carvão varia de uma localidade para outra. O carvão 

encontrado no Hemisfério Norte é bastante coqueificável, ou seja, com um grande poder de queima e 

liberação de energia, enquanto o do Brasil, por exemplo, é do tipo linhito que é pouco coqueificável. 

 

9. D 

Os principais recursos energéticos utilizados são os combustíveis fósseis – petróleo, carvão mineral e 

gás natural. Sobre a distribuição deles cabe destacar que concentram-se em alguns países que detêm 

o controle da oferta e do valor, a exemplo das crises do petróleo decorrentes das ações da OPEP 

(Organização dos Países Exportadores de Petróleo). 

 

10. B 

Os EUA se destacam como fornecedores de gás natural principalmente após o investimento no GNL – 

Gás Natural Liquefeito. A China, o maior produtor mundial de emissões, tem passado por constantes 

reduções na utilização de carvão, impulsionado pelo descontentamento popular, pela imagem negativa 

internacional e pelo esgotamento de seu modelo econômico. O Brasil se destaca como um dos maiores 

utilizadores de fontes renováveis para a geração de energia elétrica, isso se deve à grande utilização de 

hidrelétricas. 
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Questão energética no Brasil 

 

Resumo 

 

Ao analisar o conjunto de todas as fontes energéticas – renováveis e não renováveis - utilizadas no 

Brasil, fala-se em matriz energética, expressão utilizada para se referir à toda energia disponibilizada para 

ser transformada, distribuída e consumida nos processos produtivos de um país ou de uma região.  

Diversos estudos sobre o Brasil apontam para o potencial emergente do país, decorrente de uma 

economia mais forte e produtiva, e a possibilidade de diminuição das disparidades sociais. Um dos fatores 

principais a possibilitar o sucesso brasileiro no futuro é justamente a capacidade de o sistema energético 

sustentar o aumento da demanda necessária e dar suporte ao desenvolvimento, fato pelo qual o setor 

energético é considerado estratégico.   

Por isso, a situação energética atual do Brasil inspira cuidados, principalmente quando se observa 

algumas situações preocupantes, como os fatos recentes, que demonstraram que a crise hídrica afetou 

diretamente a produção de energia elétrica, responsável pelo abastecimento doméstico e das indústrias. 

É importante salientar, no que se refere ao potencial energético do Brasil: o país se coloca em uma 

posição de destaque, devido ao seu amplo leque de opções de recursos energéticos e tecnologias capazes 

de transformar essa riqueza natural em energia, possibilitando a produção de riquezas que podem ser 

comercializadas no cenário internacional, impulsionando assim o desenvolvimento ao país. 

 

Diferentes fontes energéticas e a situação atual 

É possível identificar no Brasil uma diversificação da sua produção de energia. Sobre essa produção 

energética, cabe destacar o papel das energias chamada “limpas”, que pouco agridem o meio ambiente, 

fundamentais em tempos de forte apelo à sustentabilidade. Conforme o gráfico abaixo indica, o Brasil 

apresenta uma situação bem superior à média mundial da produção de energia limpa, o que aponta para 

boas possibilidades futuras. 

 

1. Petróleo e derivados 

O petróleo é a principal fonte energética associada à produção de combustíveis do Brasil, com 38,4% do total 

produzido. É utilizado principalmente no setor de transporte. A sua produção pode ser um fator determinante 

para a economia brasileira, com destaque para a exploração do pré-sal.  

 

Apesar da importância dessa fonte na composição da matriz energética brasileira, a queda dos preços do 

barril de petróleo e a exploração do xisto por parte dos Estados Unidos são uma ameaça ao futuro do pré-

sal, primeiro porque o alto custo da extração desse petróleo impossibilita o sucesso da operação caso o 

preço esteja abaixo do valor que possibilite lucro na sua exploração; além disso, a partir da chamada 
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“revolução do xisto”, as previsões apontam um crescimento mais forte do Produto Interno Bruto (PIB), maior 

geração de empregos, mais receitas para os cofres públicos e um impulso importante à reindustrialização 

nos EUA, ao baratear o custo da energia, impactando diretamente no preço do barril de petróleo e 

prejudicando as perspectivas futuras do pré-sal. 

 

2. Gás natural 

O Brasil tem hoje uma oferta de gás inferior à demanda. O gás natural assumiu um papel de destaque e 

estratégico na política energética brasileira, a partir do momento em que a energia elétrica produzida pelas 

usinas hidrelétricas deixou de ser uma “zona de conforto” de baixo custo e atendimento à demanda sem 

dificuldades. Com a escassez das chuvas e o aumento da demanda, novas fontes energéticas passaram a 

ser consideradas. 
 

As grandes reservas brasileiras de gás natural se encontram nas bacias de Campos e Santos.  

 

3. Hidrelétrica 

Principal fonte fornecedora de energia elétrica do país, responsável por 68,4% da energia que abastece casas, 

indústrias, entre outros setores. 
 

Com o potencial hidráulico do centro-sul sendo praticamente todo aproveitado, as novas hidrelétricas miram 

principalmente em territórios da região norte, com o intuito de aproveitar o potencial amazônico, como o 

caso conhecido da usina de Belo Monte, que está sendo construída na bacia do Rio Xingu, próximo ao 

município de Altamira, no norte do Pará. 

 

O problema desse novo foco são os impactos ambientais graves que são produzidos na construção de 

usinas hidrelétricas, que demanda um alagamento de grandes áreas, atingindo diretamente a flora e fauna 

desses locais, além das populações tradicionais dessas áreas.  

 

4. Outras matrizes energéticas 

Podemos destacar o papel que outras matrizes, como biocombustíveis, eólica, nuclear, solar, e biomassa 

(energia que é gerada por meio da decomposição de materiais orgânicos como esterco, restos de alimentos, 

resíduos agrícolas que produzem o gás metano, é utilizado para a geração de energia), podem assumir frente 

aos desafios de crescimento econômico, principalmente por se tratar de fontes de energias limpas, fator 

cada vez mais preponderante nas discussões sobre crescimento de produção de forma sustentável. A 

substituição da gasolina por biocombustíveis como o etanol e o biodiesel pode se tornar importante matriz 

no abastecimento de automóveis, caso as medidas de redução de impactos ambientais com a emissão de 

poluentes se tornem mais efetivas.  
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Perspectivas futuras sobre a questão energética 

Em relação ao futuro, pode-se dizer que o aumento do consumo, o crescimento da produção e a maior 

distribuição de renda vão pressionar a matriz energética brasileira. No entanto, como também foi observado, 

as potencialidades e variedades de recursos energéticos no Brasil são múltiplas, indicando um possível 

papel de liderança mundial do Brasil no setor, graças à farta riqueza natural encontrada no território brasileiro. 

Para tanto, algumas questões precisam ser revistas, como a grande oneração de impostos que o setor 

encontra no Brasil, dificultando o investimento e a competitividade no cenário internacional. Por isso, o 

entendimento do panorama atual, e as perspectivas futuras são fundamentais para os próximos passos que 

o Brasil quer de uma nação emergente para uma nação expoente, na questão energética, e, possivelmente, 

desenvolvida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

4 

Geografia 
 

Exercícios 

 

1. Leia a manchete a seguir: 
 
Brasil precisa de investimento em energia limpa. 

16/02/2011 - Jornal Folha de São Paulo. 

Sobre o assunto tratado, é CORRETO afirmar que a(o) 

a) biomassa, também chamada de energia renovável, é um tipo de energia limpa, desenvolvida por 
meio de plantações energéticas, porém, mesmo quando é produzida de maneira sustentável, emite 
grande quantidade de carbono na atmosfera. 

b) energia limpa é aquela que não emite grande quantidade de poluentes para a atmosfera e é 
produzida com o uso de recursos renováveis, a exemplo de biocombustíveis como a cana-de- 
açúcar e as plantas oleaginosas que são fontes de energia originadas de produtos vegetais. 

c) Bacia de Campos, no Brasil, possui as maiores reservas de xisto betuminoso que é considerado 
uma fonte de energia limpa renovável, não se esgota e pode ser aproveitado indefinidamente sem 
causar grandes danos ecológicos. 

d) lenha, energia eólica e energia solar, apesar de se constituírem em fontes de energia não 
renováveis, são consideradas energias limpas e se destacam por suprirem a maior parte das 
necessidades brasileiras de eletricidade e por apresentarem uma série de vantagens ambientais. 

e) maior potencial de energia limpa no Brasil está instalado na Bacia do Rio Paraná, onde se localizam 
grandes reservas de gás natural, um biocombustível avançado de transformação geológica, pois 
dele é possível se obterem hidrocarbonetos. 

 

 

2. A Lei Federal n.º 11.097/2005 dispõe sobre a introdução do biodiesel na matriz energética brasileira e 

fixa em 5%, em volume, o percentual mínimo obrigatório a ser adicionado ao óleo diesel vendido ao 

consumidor. De acordo com essa lei, biocombustível é “derivado de biomassa renovável para uso em 

motores a combustão interna com ignição por compressão ou, conforme regulamento, para geração 

de outro tipo de energia, que possa substituir parcial ou totalmente combustíveis de origem fóssil”. 

 
A introdução de biocombustíveis na matriz energética brasileira  

a) colabora na redução dos efeitos da degradação ambiental global produzida pelo uso de 
combustíveis fósseis, como os derivados do petróleo.  

b) provoca uma redução de 5% na quantidade de carbono emitido pelos veículos automotores e 
colabora no controle do desmatamento.  

c) incentiva o setor econômico brasileiro a se adaptar ao uso de uma fonte de energia derivada de 
uma biomassa inesgotável.  

d) aponta para pequena possibilidade de expansão do uso de biocombustíveis, fixado, por lei, em 5% 
do consumo de derivados do petróleo.  

e) diversifica o uso de fontes alternativas de energia que reduzem os impactos da produção do etanol 
por meio da monocultura da cana-de-açúcar. 
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3. Lula defende biocombustíveis das críticas crescentes 

BRASÍLIA - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu a produção de biocombustíveis pelo Brasil, 

rejeitando as críticas de que ela acelera o aumento dos preços dos alimentos em todo o mundo e 

prejudica o meio ambiente. 

As crescentes críticas são um desafio à diplomacia brasileira e ao auge das exportações agrícolas, 

que transformaram o Brasil no maior exportador mundial de etanol derivado da cana-de-açúcar. 

Competidores e críticos tentaram relacionar várias das exportações agrícolas do país, da carne à soja, 

com a destruição do meio ambiente e com más condições de trabalho. 

RAYMOND COLITT, em 16/04/2008. Disponível em:  www.estadao.com.br 

 
O debate a respeito do uso de biocombustíveis não envolve apenas questões ambientais, mas também 

diferentes interesses econômicos. Neste último caso, encontram-se países e empresas que lucram 

com a utilização em larga escala dos combustíveis fósseis e produtores de biocombustíveis. Nesse 

campo de lutas, o Brasil emerge como um potencial ator de primeira grandeza, posicionando-se no 

centro dessa polêmica. 

 
Um alegado risco ambiental decorrente da maior produção de biocombustíveis no Brasil e uma 

vantagem territorial que fundamenta a defesa desta política de Estado, respectivamente, são: 

a) desertificação - abundância de recursos hídricos. 

b) degradação dos solos - predomínio de solos férteis. 

c) desmatamento - disponibilidade de terras não cultivadas. 

d) disseminação de pragas - ocorrência de climas temperados. 

e) arenização – irrigação natural. 
 
 
 

4. A partir de 2007, quando se anunciou a descoberta de grandes reservas do chamado “pré-sal”, o 

governo brasileiro passou a defender novas regras para a exploração de petróleo no país. O pré-sal 

corresponde à camada de rocha que contém petróleo e que está localizada abaixo de uma espessa 

camada de sal. A Petrobras estima que no pré-sal brasileiro haja reservas em torno de 70 bilhões a 

100 bilhões de barris de petróleo. Em agosto de 2009, o ex-presidente Lula apresentou projetos para 

mudanças no setor petrolífero, sendo um deles a redistribuição dos royalties. No ano de 2011, por 

exemplo, os royalties somaram R$ 25,6 bilhões. 

Adaptado de bbc.co.uk, dezembro de 2012. 

A disputa pela redistribuição dos royalties do petróleo entre estados e municípios brasileiros se acirrou 

no final de 2012, em função de novas regras para o setor votadas no Congresso Nacional. 

Essa disputa decorre diretamente da característica político-econômica do país indicada em: 

a) controle da União sobre a regulação do acesso às riquezas hidrominerais    

b) dependência de capitais estrangeiros no fornecimento de matérias-primas    

c) monopólio da legislação federal sobre os insumos para a indústria de base    

d) adequação dos padrões tecnológicos na preservação dos recursos ambientais   

e) direito histórico dos estados sobre a comercialização dos recursos naturais 

http://www.estadao.com.br/
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5. Energia de Noronha virá da força das águas A energia de Fernando de Noronha virá do mar, do ar, do 

sol e até do lixo produzido por seus moradores e visitantes. É o que promete o projeto de substituição 

da matriz energética da ilha, que prevê a troca dos geradores atuais, que consomem 310 mil litros de 

diesel por mês. 

GUIBU, F. Folha de S. Paulo, 19 ago. 2012 (adaptado). 

 

No texto, está apresentada a nova matriz energética do Parque Nacional Marinho de Fernando de 

Noronha. A escolha por essa nova matriz prioriza o(a) 

a) expansão da oferta de energia, para aumento da atividade turística. 

b) uso de fontes limpas, para manutenção das condições ecológicas da região. 

c) barateamento dos custos energéticos, para estímulo da ocupação permanente. 

d) desenvolvimento de unidades complementares, para solução da carência energética local. 

e) diminuição dos gastos operacionais de transporte, para superação da distância do continente. 

 

 

6. Empresa vai fornecer 230 turbinas para o segundo complexo de energia a base de ventos, no sudeste 

da Bahia. O Complexo Eólico Alto Sertão, em 2014, terá capacidade para gerar 375 MW (megawatts), 

total suficiente para abastecer uma cidade de 3 milhões de habitantes. 

MATOS, C. GE busca bons ventos e fecha contrato de R$ 820 mi na Bahia. Folha de S.Paulo, 2 dez. 2012 

 

A opção tecnológica retratada na notícia proporciona a seguinte consequência para o sistema 

energético brasileiro: 

a) Redução da utilização elétrica. 

b) Ampliação do uso bioenergético. 

c) Expansão das fontes renováveis. 

d) Contenção da demanda urbano-industrial. 

e) Intensificação da dependência geotérmica. 
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7. A tabela a seguir tem como objetivo estimar a quantidade de CO2 emitida na produção de energia 

elétrica no Brasil. Ela representa os fatores de emissão médios mensais de CO2 para energia elétrica 

no Sistema Interligado Nacional (SIN), que abrange quase toda a energia gerada no país. 

 

 

 

De acordo com a tabela, a explicação mais plausível para a variação da emissão mensal está no fato 

de que: 

a) os fatores de emissão foram maiores no segundo semestre em consequência do período de 

estiagem típico do clima tropical que predomina no país. Com as secas de inverno, os reservatórios 

das hidrelétricas ficam mais vazios e muitas vezes é necessário recorrer ao uso de termoelétricas. 

b) a maior parte da energia consumida no país é termoelétrica e a aproximação do período de compras 

de natal faz com que o consumo de energia seja elevado, explicando o fenômeno. 

c) grande parte da energia brasileira é proveniente do sul do país. No período do inverno, o 

aquecimento das casas com lenha leva ao aumento da taxa de CO2 nos meses subsequentes. 

d) a demanda das indústrias aumenta significativamente no segundo semestre, implicando no uso da 

biomassa da cana e do biodiesel, o que aumenta a quantidade de CO2 emitida. 

e) os fatores médios de emissão são superiores nos meses de verão em decorrência da maior taxa 

de evaporação e do aumento da concentração de metano (CH4). 
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8. RUMO À ECONOMIA DA BIOCIVILIZAÇÃO 
 

O setor produtivo será obrigado a se adaptar a uma nova matriz energética e a agricultura será 

empurrada a privilegiar os pequenos proprietários rurais e seus métodos de cultura mais sustentáveis. 

É a “biocivilização”, como denominou o franco polonês Ignacy Sachs, autor do conceito de 

ecodesenvolvimento. “As civilizações que virão serão diferentes das antigas, já que a humanidade se 

encontra em um novo e superior ponto da espiral do conhecimento”, afirma Sachs. 

Revista ISTOÉ, ano 32, no 2093, 23/12/2009, p.112. 

 

Na perspectiva da biocivilização, um aspecto fundamental a ser incorporado é o da renovação da 

matriz energética, apoiada em fontes alternativas, como por exemplo, a energia gerada pelo vento. No 

caso do território brasileiro, considerando esse tipo de energia e a velocidade constante dos ventos, o 

maior potencial eólico concentra-se no seguinte segmento: 

a) borda sul da Amazônia. 

b) borda oriental da Amazônia. 

c) litoral do Sudeste. 

d) litoral do Nordeste. 

e) chapadas do Centro-Oeste. 
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9. SÃO PAULO, 19 Set 2013 (Reuters) - As hidrelétricas responderam por 77,43 por cento do total de 
energia produzida no país em julho, mês em que o governo decidiu desligar 34 térmicas, representando 
um aumento de 4,7 por cento em relação a junho. Já a geração termelétrica em julho foi de 12.641 
megawatts (MW) médios, uma queda de 12,1 por cento em relação a junho, quando essas usinas 
geraram 14.381 MW médios, informou a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) no 
informativo Infomercado de setembro. O governo decidiu desligar 34 usinas a óleo e diesel em julho, 
alegando que as chuvas ajudaram a encher os reservatórios das hidrelétricas – com exceção do 
Nordeste – e que o desligamento das usinas faria o sistema elétrico economizar cerca de 1,4 bilhão 
de reais mensais. Em agosto, após blecaute que atingiu o Nordeste, o governo religou cerca de 1.000 
megawatts de térmicas. O país passa agora pelo período seco, quando costuma ocorrer redução dos 
reservatórios das hidrelétricas – que deve ser recomposto com o começo do período chuvoso a partir 
de novembro. O nível dos reservatórios do Nordeste está em 33,28 por cento, segundo dados do 
Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), atualizados na véspera, ante o nível de 46,52 por cento 
em junho – antes do desligamento da maior parte de térmicas. 
No Sudeste/Centro-Oeste, o nível passou de 63,75 por cento em junho para 50,9 por cento atualmente. 

No Sul, subiu de 80,83 por cento para 82,6 por cento. Já no Norte, o nível das represas caiu de 93,55 

por cento em junho para 60,7 por cento. Em julho, após a decisão de desligar as 34 térmicas e antes 

da notícia de religamento de 1.000 MW no Nordeste, o diretor-geral do ONS, Hermes Chipp, estimou 

que durante o período seco o uso dos reservatórios das hidrelétricas resultaria em uma depreciação 

de 8 por cento até novembro. 
Agência Reuters 

Assinale a alternativa correta. 

a) O aumento da participação da energia hidráulica na matriz energética brasileira foi possível com a 

entrada em operação da hidrelétrica de Belo Monte, no Amazonas. 

b) O “período seco” mencionado no texto refere-se à confirmação da hipótese de aquecimento global, 

ao contrário de uma variação normal dos índices pluviométricos para essa época do ano. 

c) As usinas hidrelétricas continuam a ser uma opção energética viável economicamente. A opção 

por essa fonte de energia foi acentuada no país a partir do governo Geisel, em um contexto de uma 

crise energética mundial. 

d) A opção brasileira pela hidreletricidade contraria o que se verifica nas maiores economias do 

mundo. Em razão de preocupações ambientais, inexistentes na legislação brasileira, países como 

EUA, Canadá, Rússia e China não utilizam esse método ultrapassado de geração de energia. 

e) Entre as fontes térmicas utilizadas como complemento na geração de eletricidade no Brasil, as 

usinas nucleares de Angra I, II e III ocupam maior participação do que as usinas movidas a gás 

natural, petróleo e carvão mineral. 

 

 

 

10. O projeto de construção da usina hidrelétrica de Belo Monte no rio Xingu, no estado do Pará, foi 

pensado e elaborado ao longo de muitos anos por governos brasileiros sucessivos desde o regime 

militar. A construção da hidrelétrica tem sido objeto de controvérsias e de grandes debates, em que 

são considerados o 

a) dispêndio faraônico do Estado e a pouca importância do empreendimento. 

b) enfraquecimento da economia do país e o favorecimento do capital estrangeiro. 

c) projeto de instalação de usinas nucleares e a manutenção da área de floresta. 

d) mito e a ideologia do Brasil potência, entendidos como heranças do autoritarismo. 

e) impacto ambiental e o deslocamento de milhares de pessoas daquele território. 
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Gabarito 

 

1. B  

Os biocombustíveis são considerados uma fonte de energia limpa pois são um tipo de combustível de 

origem biológica. Trata-se de uma fonte alternativa e renovável de energia que é produzida a partir de 

uma biomassa, como o etanol. 

 

2. A 

Os biocombustíveis são uma alternativa ao uso dos combustíveis fósseis e são produzidos a partir de 
uma biomassa, no caso brasileiro, a partir da cana de açúcar, o que faz com que estes combustíveis 
sejam ideais para a redução da emissão de gases poluentes que contribuem para o aquecimento global. 

 
3. C 

Dentre as desvantagens do uso dos biocombustíveis, pode ser citada a seguinte, a necessidade de 

grandes áreas agricultáveis, o que pode contribuir para a intensificação do desmatamento. Por outro 

lado, há inúmeras terras não cultivadas e improdutivas que podem ser utilizadas para tal objetivo. 

 

4. A  

A legislação brasileira indica que os recursos encontrados no território brasileiro pertencem à federação, 

à União, contudo, a descoberta do pré-sal e a estimativa de grandes lucros com a venda dos barris de 

petróleo, fizeram com que os estados pelos quais a camada pré-sal se estende buscassem alterações 

das legislações para benefício próprio. 

 

5. B 

Fernando de Noronha, por ser uma área associada à sustentabilidade, relaciona-se com o uso de fontes 

limpas como a solar e a eólica visando o cuidado ambiental. 

 

6. C  

Com a expansão da produção de energia eólica na Bahia, esta fonte energética representará uma parcela 

maior na matriz energética brasileira, o que estimulará o uso de outras fontes alternativas e renováveis. 

 

7. A  

Há uma relação entre o clima brasileiro e o aumento da emissão de CO2. Isso se justifica a partir do 

entendimento que do meio para o final do ano a temperatura cai, principalmente no inverno, contudo há 

uma menor ocorrência de chuvas, fazendo com que as hidrelétricas sejam pouco abastecidas e gerando 

assim a necessidade de utilização de uma outra fonte de energia, no caso, as termelétricas, nas quais é 

utilizada a queima do carvão mineral para a geração de energia elétrica, processo que contribui para a 

emissão de CO2. 

 

8. D  

O Nordeste é a região mais favorável à instalação de parques eólicos devido a ocorrência ventos 

contínuos e intensos. 
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9. C  

No período das chamadas crises do petróleo, se intensificou no Brasil o incentivo governamental à 

produção de energia a partir das hidrelétricas, fonte essa até hoje a mais utilizada no país para a 

produção de eletricidade. 

 

10. E  

A construção da usina de Belo Monte, no Pará, tem levantado inúmeros questionamentos ambientais e 

sociais, vistos os impactos que a construção irá ocasionar, tais como o alagamento de uma grande 

extensão de terras e o deslocamento de comunidades indígenas locais. Ou seja, apesar de ser 

considerada uma fonte de energia limpa, renovável ou alternativa, as hidrelétricas causam profundos 

impactos, muitos deste irreversíveis. 
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A revolução francesa 

 

Resumo 

 

Período Pré-Revolucionário 

Iniciada em 1789 com a queda da Bastilha, a Revolução Francesa repercutiu imediatamente em todo 

o Ocidente, acelerando o processo de transição do feudalismo para o capitalismo e do absolutismo para as 

formas mais democráticas de governo. A Revolução Francesa estimulada pelas ideias iluministas, colocou 

fim ao Antigo Regime francês. Devido às dimensões que esse processo revolucionário tomou, a maioria dos 

historiadores considera que ele marcou o fim da Idade Moderna e o início a Idade Contemporânea. 

Dentre os fatores que resultaram na Revolução Francesa estão problemas econômicos. A  década de 

1780 foi muito ruim para a agricultura francesa, com escassas colheitas devido a problemas climáticos. A 

fome era presente tanto no campo como nas cidades. Os problemas com as colheitas refletiam também na 

economia, já que a agricultura era um setor  importante,  a falta de alimentos causou inflação generalizada.  

Os gastos da França em guerras, como a derrota na Guerra dos Sete Anos e o apoio aos Estados 

Unidos nas guerras de Independência também ampliaram a crise econômica. Além disso, os altos gastos da 

aristocracia – que nãp pagava impostos – também  fizeram com que o país entrasse em uma grave crise 

econômica. Somando os fatores econômicos com a política fiscal que privilegiava os ricos e religiosos com 

isenção de impostos fizeram com que o povo francês se rebelasse. 

Outro importante fator é que a França era organizada socialmente com uma estrutura fortemente 

hierarquizada, dividida entre Primeiro Estado (clero), Segundo Estado (nobreza) e Terceiro Estado (alta e 

baixa burguesia, camponeses e trabalhadores urbanos). Além da isenção fiscal o primeiro e segundo estado, 

detinham outros inúmeros privilégios e ainda não havia uma legislação que contemplasse de forma 

igualitária os membros da sociedade. 

Para remediar essa situação, o rei convocou primeiro a Assembleia dos Notáveis em 1787, a reunião 

contava somente com os nobres e religiosos apontados pelo rei e tinha o caráter consultivo, essa era a 

primeira tentativa para fazer o primeiro e segundo estado pagarem impostos, mas não teve sucesso. A 

segunda tentativa foi em 1789 com a convocação dos Estados Gerais, com  membros escolhidos pelos 

súditos.Nos Estados Gerais, a votação  era por estamento, o que fazia o primeiro e segundo estado unirem-

se para votar, derrotando o terceiro estado. O impasse era tão grande que o terceiro estado abandonou a 

assembleia e formou seu próprio parlamento a Assembleia Nacional Constituinte. 
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Revolução francesa 

 

A queda da bastilha foi o símbolo da queda do Antigo Regime 

A revolução francesa teve suas causas políticas ligadas ao descontentamento com o Antigo Regime 

influência do Iluminismo. Com seus ímpetos de transformação, somado {as causas sociais e econômicas,  

os camponeses viviam de forma miserável (vivendo sua maioria ainda em regime feudal), aos trabalhadores 

urbanos enfrentavam uma gigantesca inflação e os  burgueses estavam profundamente incomodados com 

a situação geral e o status quo da política do antigo regime, com privilégios do clero e da nobreza. 

Algum tempo depois da formação da Assembleia Nacional, começam as revoltas populares em Paris, 

que se espalham pela França e levaram Tomada da Bastilha (14/06/1789), início oficial da revolução 

francesa. A Assembleia destituiu todos os privilégios dos nobres, investigou possíveis complôs dentro da 

mesma (as desconfianças de traições à revolução continuarão por toda a revolução), elaborou a Declaração 

dos direitos do Homem e do Cidadão, dando liberdade e igualdade ao povo francês. A esta altura os motins 

populares haviam chegado a Versalhes e a família real foi capturada e escoltada até o palácio das Tulherias 

em Paris onde ficariam mais perto da pressão das massas. Este período ficou conhecido como “o Grande 

Medo”. 

Durante toda a revolução os burgueses participantes dos parlamentos se dividiram em dois grupos, 

os jacobinos e os girondinos, o primeiro grupo se sentava a esquerda do plenário o outro à direita. Os 

Jacobinos tinham suas ideias aliadas com as alas democráticas radicais, defendiam o fim da escravidão 

nas colônias, fim da monarquia, educação laica e universal além de outras medidas que beneficiassem as 

classes mais baixas, eram representados pela pequena burguesia como profissionais liberais e 

comerciantes eram liderados por Robespierre e Antoine Barnave. Já os Girondinos identificavam suas 

correntes com o ideal burguês, já que a maioria de seus integrantes eram a alta burguesia como banqueiros 

e grandes comerciantes além de aristocratas “esclarecidos”, defendiam uma monarquia constitucional na 

França, com grande liberdade de mercado e voto censitário (por renda) para barrar a participação popular 

eram também anti-abolicionistas. 
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No ano seguinte em 1790, a Assembleia instituiu a Constituição Civil do Clero que acabou com os 

privilégios da Igreja e instituiu a separação entre Igreja e Estado. Ocorreram muitas imigrações de nobres e 

clérigos, pincipalmente para Áustria e a Prússia os chamados émigres. O caminho para república estava 

pautado, porém a monarquia ainda não havia caído. Em 1791 a Assembleia concluiu a constituição, que 

basicamente incorporou a Declaração no seu texto,  como a igualdade jurídica dos cidadãos, e a tripartição 

dos poderes. Foi instituído, no entanto, o voto censitário, o que evidencia que a Constituição atendia aos 

interesses girondidos. 

Em 1791, ocorreu o massacre da Champs de Mars onde a Guarda Nacional comandada pelo Marques 

de Lafaiete disparou contra manifestantes que esperavam para ver a assinatura da declaração que exigia  a 

república por parte dos populares. Essa declaração foi feita pelo clube Les Cordeliers um clube formado 

principalmente por trabalhadores rurais, urbanos e pequenos comerciantes que tinham como seus líderes 

os jacobinos Robespierre, Marat e Danton. 

Nesse contexto iniciou-se uma conspiração do rei, com a nobreza e os governantes austríacos, 

prussianos e franceses para a fuga da família real. O episódio da Tentativa de Fuga de Varennes em junho 

de 1791 põe fima confiança do povo do rei. Depois da prisão da família real, a Prússia e a Áustria invadiram 

a França em 1792, mas foram expulsos pelo exército revolucionário na Batalha de Valmy. 

A coroa não se sustentava mais, e em 22 de setembro de 1792, ocorreu a  Proclamação da República. 

Enquanto o rei e sua família esperam sua sentença, a  Convenção Nacional assumia o comando do país, 

cabendo à ela julgar o destino de Luís XVI e sua família. Os parlamentares condenaram o rei e sua família a 

execução na guilhotina, que foi cumprida em 21 de janeiro de 1793 terminando de fato com a monarquia 

francesa. 

 

 

Representação da decapitação de Luís XVI 
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Foram criados o Comitê de Salvação Pública e o Tribunal Revolucionário (responsável pelo julgamento 

de possíveis traidores). Inicialmente a convenção tinham maioria Girondida, mas – com as constantes 

ameaças externas - os jacobinos assumiram o poder, em associação aos Sans-Cullotes (trabalhadores 

urbanos),  e passaram a perseguir os opositores que na visão deles eram contrarrevolucionários, iniciando-

se o Período do Terror  na França.  

O governo Jacobino estava sendo comandado por Robespierre, que apesar de promover o terror, 

conseguiu mudanças efetivas como o direito a rebelião contra a opressão, direito ao trabalho e sustento, o 

tabelamento do preço dos alimentos (Lei do Máxmo), o voto universal e a abolição da escravidão, todos 

previstos na constituição. O exército repelia as invasões estrangeiras diminuindo o perigo, porém, com essa 

diminuição do perigo: o grupo da planície e os girondinos derrubam Robespierre e o guilhotinam. Após sua 

morte, os girondinos sobiram novamente ao poder com a maioria na convenção e elaboraram uma nova 

constituição inaugurando a fase do Diretório. 

Nesse período o poder foi reorganizado, o Diretório composto por cinco membros era uma espécie de 

poder executivo, o legislativo ficava a cargo de duas câmaras a Assembleia dos Anciões e a Assembleia dos 

Quinhentos. O voto voltou a ser censitário, a distribuição de terras da nobreza e igreja foi suspensa, o controle 

de preços sofreu o mesmo destino voltando com a inflação e os sindicatos e organização operárias foram 

proibidas. 

Com o avanço dos ideais burgueses,  o contraponto surgia das ruas, a Conspiração dos Iguais emergia 

em 1796 com o apoio popular e diversos membros Jacobinos. A insurreição foi esmagada em Paris pelas 

tropas do governo. Suas demandas eram basicamente o fim das propriedades privadas, igualdade absoluta 

aos homens e a instalação de um governo popular e democrático formando “uma comunidade de bens e de 

trabalho”.Graco Babeuf era o principal líder. 

A situação na França era dramática, a fome, miséria e revolta imperavam na vida dos camponeses e 

dos operários e trabalhadores urbanos. Com a instabilidade do poder e as intensas guerras, a alta burguesia 

em conjunto com o comando do exército planejaram um golpe para conter os ímpetos da população, o jovem 

general Napoleão Bonaparte derrubou o poder no golpe do 18 Brumário em 1799 pondo fim a revolução na 

França. 

 

Quer assistir um QQD sobre o assunto e ainda baixar um mapa mental? Clique aqui! 

 

 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/2P4KtSz
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Exercícios 

 

1. Algumas transformações que antecederam a Revolução Francesa podem ser exemplificadas pela 

mudança de significado da palavra "restaurante". Desde o final da Idade Média, a palavra 'restaurant' 

designava caldos ricos, com carne de aves e de boi, legumes, raízes e ervas. Em 1765 surgiu, em Paris, 

um local onde se vendiam esses caldos, usados para restaurar as forças dos trabalhadores. Nos anos 

que precederam a Revolução, em 1789, multiplicaram-se diversos 'restaurateurs', que serviam pratos 

requintados, descritos em páginas emolduradas e servidos não mais em mesas coletivas e mal 

cuidadas, mas individuais e com toalhas limpas. Com a Revolução, cozinheiros da corte e da nobreza 

perderam seus patrões, refugiados no exterior ou guilhotinados, e abriram seus restaurantes por conta 

própria. Apenas em 1835, o Dicionário da Academia Francesa oficializou a utilização da palavra 

restaurante com o sentido atual. 

A mudança do significado da palavra restaurante ilustra 

a) a ascensão das classes populares aos mesmos padrões de vida da burguesia e da nobreza. 

b) a apropriação e a transformação, pela burguesia, de hábitos populares e dos valores da nobreza. 

c) a incorporação e a transformação, pela nobreza, dos ideais e da visão de mundo da burguesia. 

d) a consolidação das práticas coletivas e dos ideais revolucionários, cujas origens remontam à 

Idade Média. 

e) a institucionalização, pela nobreza, de práticas coletivas e de uma visão de mundo igualitária. 

 

 

2. No contexto da Revolução Francesa, a organização do Governo Revolucionário significou uma forte 

centralização do poder: o Comitê de Salvação Pública, eleito pela Convenção, passou a ser o efetivo 

órgão do Governo.... Havia ainda o Comitê de Segurança Geral, que dirigia a polícia e a justiça, sendo 

que estava subordinado ao Tribunal Revolucionário que tinha competência para punir, até a morte 

todos os suspeitos de oposição ao regime.  

O conjunto de medidas de exceção adotadas pelo Governo revolucionário deu margem a que essa fase 

da Revolução viesse a ser conhecida como: 

a) os Massacres de Setembro. 

b) o Período do Terror. 

c) o Grande Medo. 

d) o Período do Termidor 

e) o Golpe do 18 Brumário. 
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3. “Chegou a hora da igualdade passar a foice por todas as cabeças. Portanto, legisladores, vamos 

colocar o terror na ordem do dia.”  

Discurso de Robespierre na Convenção 

A fala de Robespierre ocorreu num dos períodos mais intensos da Revolução Francesa. Esse período 

caracterizou-se:  

a) pela fundação da monarquia constitucional, marcada pelo funcionamento da Assembleia 

Nacional.  

b) pela organização do Diretório, marcado pela adoção do voto censitário.  

c) pela reação termidoriana, marcada pelo fortalecimento dos setores conservadores.  

d) pela convocação dos Estados Gerais, que pôs fim ao absolutismo francês.  

e) pela criação do Comitê de Salvação Pública e a radicalização da revolução. 

 

 

4. Do ponto de vista social, pode-se afirmar, sobre a Revolução Francesa:  

a) teve resultados efêmeros, pois foi iniciada, dirigida e apropriada por uma só classe social, a 

burguesia, única beneficiária da nova ordem.  

b) fracassou, pois, apesar do terror e da violência, não conseguiu impedir o retorno das forças sócio-

políticas do Antigo Regime.  

c) nela coexistiram três revoluções sociais distintas: uma revolução burguesa, uma camponesa e 

uma popular urbana, a dos chamados sans-culottes.  

d) foi um fracasso, apesar do sucesso político, pois, ao garantir as pequenas propriedades aos 

camponeses, atrasou, em mais de um século, o processo econômico da França.  

e) abortou, pois a nobreza, sendo uma classe coesa, tanto do ponto de vista da riqueza, quanto do 

ponto de vista político, impediu que a burguesia a concluísse. 
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5. As Revoluções Inglesas do século XVII e a Revolução Francesa são, muitas vezes, comparadas. Sobre 

tal comparação, pode-se dizer que  

a) é pertinente, pois são exemplos de processos que resultaram em derrota do absolutismo 

monárquico; no entanto, há muitas diferenças entre elas, como a importante presença de 

questões religiosas no caso inglês e o expansionismo militar francês após o fim da revolução.  

b) é equivocada, pois, na Inglaterra, houve vitória do projeto republicano e, na França, da proposta 

monárquica; no entanto foram ambas iniciadas pela ação militar das tropas napoleônicas que 

invadiram a Inglaterra, rompendo o tradicional domínio britânico dos mares.  

c) é pertinente, pois são exemplos de revolução social proletária de inspiração marxista; no entanto 

os projetos populares radicais foram derrotados na Inglaterra (os “niveladores”, por exemplo) e 

vitoriosos na França (os “sans-culottes”).  

d) é equivocada, pois, na Inglaterra, as revoluções tiveram caráter exclusivamente religioso, e, na 

França, representaram a vitória definitiva da proposta republicana anticlerical; no entanto ambas 

foram movimentos anti-absolutistas.  

e) é pertinente, pois são exemplos de revoluções burguesas; no entanto, na Inglaterra, as lutas foram 

realizadas e controladas exclusivamente pela burguesia, e, na França, contaram com grande 

participação de camponeses e de operários 

 

6. “A sociedade dos Amigos dos Direitos do Homem e do Cidadão não teria pedido tão depressa a 

supressão da realeza se o rei, fiel a seus juramentos, os tivesse como um dever seu. Agora, conjuramo-

los, a declarar aqui mesmo que a França não é mais uma monarquia, mas agora é uma República”.  

Mensagem dos Cordellers à Constituinte 

O fim da monarquia foi um dos momentos mais importantes da Revolução Francesa. Sobre ele é 

correto afirmar que:  

a) a República marca o início de um período de mobilização popular liderado pelo girondinos; esse 

é o momento em que se constituem os comitês revolucionários e onde se destaca a figura do 

Robespierre.  

b) com a República foram abolidos os direitos feudais e assinada a Declaração dos Direitos do 

Homem e do Cidadão, pondo um fim nos privilégios da aristocracia.  

c) o novo regime caracterizou-se pela adoção de uma constituição conservadora onde o voto era 

censitário e o poder executivo era entregue a cinco Diretores.  

d) a tomada da Bastilha marca o início do período republicano onde se consolidam as conquistas 

burguesas obtidas durante a monarquia constitucional, como o direito à propriedade, à liberdade 

e à igualdade perante a lei.  

e) ameaçado pela contrarrevolução externa e pressionado pelas massas populares, o governo 

republicano girondino perde o poder para o grupo jacobino, que dá início ao período conhecido 

como “Terror” 
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7. A Revolução Francesa de 1789 foi diretamente influenciada pela Independência dos Estados Unidos 

da América e pelo Iluminismo no combate ao Antigo Regime e à autoridade do clero e da nobreza na 

França. Além do mais, a França passava por um período de crise econômica após a participação 

francesa na guerra da independência norte-americana e os elevados custos da Corte de Luís XVI, que 

tinham deixado as finanças do país em mau estado. Em 1791, os revolucionários promulgaram uma 

nova Constituição, a partir dos princípios preconizados por Montesquieu, que consagrou, como 

fundamento do novo regime:  

a) a subordinação do Judiciário ao Legislativo.  

b) a divisão do poder em três poderes.  

c) a supremacia do Judiciário sobre os outros poderes.  

d) o estabelecimento da soberania popular.  

e) o fortalecimento da monarquia absolutista.  

 

 

8. “Os habitantes da paróquia de Chateaubourg, na Bretanha, consideram que o regime priva o 

proprietário do direito da propriedade, o mais sagrado, pois todo ano ele é obrigado a pagar a seu 

senhor uma renda em dinheiro ou em espécie. A dependência em relação aos moinhos também deve 

ser levada em consideração: ela sujeita [camponês] a utilizar os moinhos do senhor; dessa forma, ele 

é forçado a levar suas sementes a moleiros de honestidade nem sempre reconhecida, embora pudesse 

moer mais perto e escolher um moleiro de sua confiança.”  
Caderno de queixas de Rennes para os Estados Gerais de 1789. Coletânea de Documentos Históricos para o 1º Grau. São Paulo: 

SE/CENP, 1980, p. 87 

O trecho do documento acima aponta para uma realidade da sociedade francesa do final do século 

XVIII, que pode ser relacionada à: 

a) submissão do campesinato francês a um regime de servidão, característico do feudalismo 

medieval europeu.  

b) decadência da atividade agrária, consequência do forte processo de industrialização vivido pela 

França.  

c) manutenção de regras e normas típicas do colonato, herdado das relações camponesas do 

Império Carolíngio.  

d) continuidade do regime de cercamentos de terras, empreendidos pela aristocracia com apoio da 

monarquia francesa.  

e) exploração dos camponeses, obrigados, pela política fiscal do governo, a sustentar o Estado, a 

nobreza e a burguesia francesa. 
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9. “O Terror, que se tornou oficial durante certo tempo, é o instrumento usado para reprimir a 

contrarrevolução(...). É a parte sombria e mesmo terrível desse período da Revolução [Francesa], mas 

é preciso levar em conta o outro lado dessa política.”  

 Michel Vovelle. A revolução francesa explicada à minha neta. São Paulo: Unesp, 2007, p. 74-75.  

 

São exemplos dos “dois lados” da política revolucionária desenvolvida na França, durante o período 

do Terror,  

a) o julgamento e a execução de cidadãos suspeitos e o tabelamento do preço do pão.  

b) a prisão do rei e da rainha e a conquista e colonização de territórios no Norte da África.  

c) a vitória na guerra contra a Áustria e a Prússia e o fim do controle sobre os salários dos 

operários.  

d) a ascensão política dos principais comandantes militares e a implantação da monarquia 

constitucional.  

e) o início da perseguição e da repressão contra religiosos e a convocação dos Estados Gerais. 

 

 

10. Em 1789, o quadro da sociedade francesa era de intensa crise econômica e de grande convulsão 

social. O rei francês, como saída para a crise, optou por convocar os Estados Gerais. Selecione a 

alternativa que descreve corretamente do que se trata os Estados Gerais: 

 

a) uma assembleia convocada em momentos de crise que reunia os representantes dos três 

estados (classes) para debater soluções. 

b) era realizada uma assembleia em que os membros da nobreza francesa reuniam-se em Versalhes 

durante uma semana para escolher novos burocratas para o país. 

c) era a destituição imediata de todos os ministros da nação. 

d) a convocação dos grandes representantes da Igreja na França para que aconselhassem o rei a 

tomar decisões. 

e) um imposto emergencial e compulsório que era convocado em momentos de grande crise. A 

população obrigatoriamente deveria fornecer uma contribuição extra para os cofres reais. 
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Gabarito 

 

1. B 

Ela representa os ideais da burguesia, que eram se apropriar de hábitos populares e incorporá-los a 

nobreza. 

 

2. B 

O período do terror foi caracterizado pelos julgamentos e pelas decapitações esse movimento foi uma 

tentativa de consolidar o poder jacobino. 

 

3. E 

A radicalização de Robespierre tinha a justificativa de assegurar o andamento da revolução sob o 

comando jacobino. 

 

4. C 

O terceiro estado era tão heterogêneo que foi incapaz unificar o interesse de todos os subgrupos 

integrantes. 

 

5. A 

As duas revoluções tinham podem ser comparadas principalmente devido ao protagonismo burguês. 

 

6. E 

A república francesa foi fundada como resposta as invasões estrangeiras que tentaram pôr fim a 

revolução. 

 

7. B  

Essa divisão do poder é uma marca do pensamento iluminista, presente nos revolucionários franceses, 

principalmente nos setores burgueses. 

 

8. A 

Resquícios da ordem feudal presente no Antigo regime francês e a miséria enfrentada pelos 

camponeses foi um fator de adesão do campo para os revolucionários. 

 

9. A 

Apesar da repressão, o governo realizou medidas populares. 

 

10. A 

Os Estados Gerais eram uma espécie de assembleia emergencial convocada pelos monarcas franceses 

somente em momentos de intensa crise. A última vez que tinha sido convocada na França foi no século 

XVI. Quando Luís XVI convocou a essa assembleia em 1789, esperava-se que uma solução para a crise 

fosse alcançada, mas não foi o que se viu, uma vez que o Terceiro Estado rompeu com os Estados Gerais 

e criou a Assembleia Nacional Constituinte. 
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O Iluminismo e os Depotismo Esclarecido 

 

Resumo 

 

O Iluminismo foi um movimento filosófico iniciado no século XVIII, na França, que promoveu uma 

série de rupturas com o Antigo Regime, ou seja, com o poder absoluto dos reis, a sociedade estamental, o 

mercantilismo e o monopólio da Igreja Católica no campo da cultura. Ele vai influenciar movimentos de 

contestação ao Antigo Regime, como a Revolução Francesa, além da Independência das 13 colônias, a 

Conjuração Mineira, entre outros. 

 

Político  

Do ponto de vista político questionava-se sobretudo o poder absoluto dos reis, modelo adotado 

desde a formação das monarquias nacionais, na passagem da Idade Média para a Moderna. Ao invés do 

absolutismo, muitos filósofos defendiam modelos políticos que limitassem a autoridade do monarca, como 

as monarquias constitucionais, ou até mesmo o regime republicano. É importante lembrar que o sistema 

absolutista se pautava em teorias como a do direito divino dos reis, que não eram consideradas racionais 

pelos iluministas. 

 

Social  

Essas mudanças foram lideradas pela crescente burguesia europeia, cujo protagonismo é evidente, 

seja em movimentos como a Revolução Francesa, ou a Inconfidência Mineira e a Independência dos Estados 

Unidos. Essas ideologias, junto com as Guerras Napoleônicas que estariam por vir influenciariam na crise 

dos sistemas coloniais no século XIX.  

O movimento Iluminista criticava a sociedade estamental, em que as desigualdades eram 

determinadas pelo nascimento. Deste modo, não aceitava-se a ideia de que o primeiro e o segundo estado 

(clero e nobreza) detinham privilégios, enquanto o terceiro estado (burguesia, camponeses, trabalhadores 

urbanos) era visto como inferior. Na sociedade estamental, havia pouquíssima mobilidade a social e a 

desigualdades eram naturalmente aceitas.  

Os Iluministas buscam, através da razão, questionar este modelo de sociedade, que garante 

privilégios oriundos do nascimento, e, ao contrário disso, defendem a igualdade jurídica em os indivíduos. 

Podemos dizer que, do ponto de vista social, defendiam que todos os homens nasciam iguais, questionando 

a sociedade do Antigo Regime, ainda fundamentada em privilégios feudais. 
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Econômico  

As ideias como a liberdade de mercado e o fim dos monopólios da nobreza e do rei surgiram nessa 

época. Há, assim, uma crítica as práticas mercantilistas e a defesa do liberalismo econômico. Considerado 

o pai do liberalismo e um dos grandes nomes da Escola Liberal Clássica, Adam Smith, em seu livro “A Riqueza 

das ações”, defendia que o governo não deveria intervir em assuntos econômicos. Para ele, os preços e 

tarifas seriam regulados pela mão invisível do mercado, a lei da oferta e da procura.  

Havia ainda uma corrente ideológica que dava destaque as atividades agrícolas.  A Fisiocracia 

defendia, assim como o liberalismo econômico de Adam Smith, a não interferência do estado nos assuntos 

econômicos, com a diferença de colocar na atividade agrícola todo o fruto das riquezas. Obviamente que em 

um mundo de desenvolvimento capitalista e industrial, essa ideologia não ganharia a mesma força que as 

ideias de Adam Smith, assim essa ideologia foi sendo considerada obsoleta com o passar dos anos. 

 

 

Principais Filósofos Iluministas  

Montesquieu: Crítico do poder absoluto dos reis, defendia a teoria da tripartição dos poderes, ou seja, 

a divisão do Estado em três poderes: executivo, legislativo e judiciário.  

Voltaire: Fez críticas aos privilégios da nobreza e da Igreja, defendendo as liberdades individuais.  

Rousseau: Considerado o mais radical entre os Iluministas, criticava a sociedade burguesa, a 

propriedade privada e a soberania popular.  

Além destes, Diderot e d’Alambert ficaram conhecidos por compilarem as teorias iluministas na 

Enciclopédia. Esta foi fundamental para que as ideias do século das luzes alcançassem várias partes do 

mundo. 

 

Despotismo Esclarecido 

Como vimos, John Locke, conhecido como Pai do Iluminismo, junto com outros pensadores, Adam 

Smith, Montesquieu, Voltaire e Rousseau, preencheram o século XVIII com ideias liberais e modernas, dos 

mais variados tipos, temas e correntes. A partir desta nova vertente Iluminista, que criticava duramente o 

sistema absolutismo, provocou uma mudança de atitude de grandes monarcas que tiveram que se adaptar 

e “ceder” aos novos pensamentos, atitudes e modos de governar que eram reivindicados por sua população, 

em especial a burguesia, que clamava por liberdades econômicas, fim dos privilégios e igualdade jurídica. 

Estes ficaram conhecidos como Déspotas Esclarecidos.  

Toda essa preocupação se dava, principalmente, com intuito de evitar revoluções em seus domínios, 

como viera a acontecer na própria Inglaterra, século XVII e na França, século XVIII, que viria a carimbar o 

mundo de vez com o sentimento Iluminista. Temos como exemplo de Déspota Esclarecido, ou Absolutista 

Ilustrado, o Marquês de Pombal em Portugal que atua de maneira bem incisiva na estrutura da exploração 

colonial que existia naquele momento, inclusive no Brasil. Relações com algumas Ordens da Igreja Católica 
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foram diminuídas e a otimização dos lucros foi ampliada. Grandes impostos permearam o Brasil, que vivia a 

mineração, como a Derrama.  

Outro exemplo de despotismo esclarecido foram as reformas bourbônicas no século XVIII instaladas 

na América espanhola, e que implicaram em estratégias mais racionais e um maior controle sobre os 

colonos. Elas provocaram reações negativas por parte das lideranças criollas.  

O “Século das Luzes”, como fica conhecido o século XVIII, objetiva acabar de vez com os resquícios 

herdados ainda da “Idade das Trevas”, maneira pejorativa de chamar a Idade Média. Dentre as inúmeras 

transformações verificadas na Europa, os déspotas esclarecidos emergem como figuras que – para 

permanecer no poder – realizam reformas em seus respectivos reinos com o objetivo de permanecer no 

poder frente a uma sociedade em constante transformação 
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Exercícios 

 

1.  "Movimento intelectual portador de uma visão unitária do mundo e do homem, o Iluminismo, apesar 

das diversidades de leituras que lhe são contemporâneas, conservou uma grande certeza quanto à 

racionalidade do mundo e do homem." (Francisco Falcon - Iluminismo)  

 

O movimento Iluminista, no século XVIII, representou a:  

a) Crítica ao mecanismo, fundamentada nos dogmas do pensamento religioso católico.  

b) Justificativa da dominação do homem pelo homem, representada nas práticas escravistas.  

c) Defesa da teocracia pontifícia, frente aos abusos cometidos pela monarquia absoluta.  

d) Afirmação das ideias do progresso e natureza, o que permitiu o avanço do conhecimento racional.  

e) Subordinação ideológica do poder político civil às práticas e doutrinas da Igreja contra-reformista 

 

2. No período do Iluminismo, no século XVIII, o filósofo Montesquieu defendia:  

a) divisão da riqueza nacional.  

b) divisão dos poderes executivo, legislativo e judiciário.  

c) divisão da política em nacional e internacional.  

d) formação de um Poder Moderador no Congresso Nacional.  

e) implantação da ditadura moderna.  

 

 

3. "Liberdade de pensamento é a vida da alma."  

Ensaio de poesia épica , em 1727  

 

Para os historiadores filósofos do século XVIII, tal como Voltaire, a insatisfação com os cânones da 

Igreja e do absolutismo monárquico provocaram a denúncia do obscurantismo como se observa na 

afirmação do(a)  

a) reconhecimento da igreja institucional. 

b) valorização da liturgia em latim. 

c) postura mística da Igreja, que sustentava o dogma da trindade.  

d) convivência enclausurada nos mosteiros e abadias.  

e) exercício da razão na experiência religiosa. 
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4. O Iluminismo foi uma filosofia nascida na Inglaterra e atingiu seu maior esplendor na França, no 

século XVIII, tendo por representantes Voltaire, Montesquieu, Rousseau, etc. Uma das suas 

características foi a seguinte: 

a) Defender os ensinamentos das Igrejas Católica e Protestante. 

b) Ensinar que o homem não é livre, mas marcado pelo determinismo geográfico. 

c) Combater o absolutismo real e pregar o liberalismo político. 

d) Pregar a censura para os espetáculos de circo e de teatro. 

e) Recomendar a pena de morte como maneira de coibir a criminalidade. 

 

5. “Constituída de 35 volumes, contou com o trabalho de 130 colaboradores: Montesquieu contribuiu 

com um artigo sobre estética; Quesnay e Turgot versaram sobre economia; Rousseau discorreu 

sobre música e Voltaire e Hans Holbach sobre filosofia, religião e literatura. Embora pretendesse 

mostrar a unidade íntima entre a cultura e o pensamento humano, as opiniões de seus autores 

divergiam muito. Sobre religião, por exemplo, era difícil chegar-se a um consenso, já que havia 

deístas e ateístas” 

VICENTINO, C. História Geral. Ensino médio. São Paulo: Scipione, 2000. p. 239. 

 

As características acima expostas referem-se à obra conhecida como: 

a) Contrato Social. 

b) Segundo Tratado do Governo Civil. 

c) Enciclopédia. 

d) Cartas inglesas. 

e) Cartas persas. 

 

6. A Filosofia Iluminista possibilitou, no século XVIII, o surgimento do Despotismo Esclarecido, praticado 

por monarcas e príncipes, destacando-se Frederico II e José II, respectivamente na Prússia e Áustria. 

Assinale a alternativa correta:  
a) Fiéis aos seus mestres iluministas, os citados monarcas dividiram o poder com parlamentos 

democraticamente eleitos.  

b) Representantes dos nobres, os monarcas que aplicaram o Despotismo Esclarecido nada fizeram 

pela instrução pública, pois pensavam que a instrução popular poderia levar às revoluções 

contestadoras da monarquia.  

c) Os Déspotas Esclarecidos renunciaram à guerra como fórmula política, sendo o exemplo dado 

inicialmente por Frederico II.  

d) A exemplo do rei José II, de Portugal, e do seu ministro Marquês de Pombal, todos os Déspotas 

Esclarecidos perseguiram os jesuítas ou inacianos.  

e) No plano econômico, os Déspotas Esclarecidos aplicaram a Fisiocracia, incentivaram a agricultura 

e intervieram, regulamentando, a economia. 
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7. Leia o texto a seguir referente ao historiador liberal inglês Lord Acton (1834-1902):  

“Embora [Lord] Acton nunca tenha publicado um livro, ele escreveu vários artigos que refletiram seu 

apaixonado interesse sobre a história da liberdade, tolerância religiosa e governo constitucional. De 

acordo com Acton, não podemos entender a história da civilização ocidental se não conseguirmos 

avaliar o conflito  eterno entre a liberdade e o poder. A ideia de liberdade, ele disse, 'é a unidade, a única 

unidade da história do mundo, e o princípio único de uma filosofia da história'.”  

(Smith, George H. Lord Acton e a História da Liberdade. Portal do Libertarianismo.)  

  

O texto sugere que Lord Acton:   

a) defendia que o liberalismo precisava tomar o poder para tornar os homens livres.  

b) defendia a ideia de liberdade como sendo aquilo que dá unidade e sentido para a história humana.  

c) acentuava o combate entre poder e liberdade, defendendo que a tomada do poder era o principal 

objetivo da “história da Liberdade”.  

d) defendia que o poder não poderia corromper o homem, já que suas características virtuosas eram 

inabaláveis.  

e) defendia a liberdade apenas do nível político e, no nível econômico, a intervenção maciça do 

Estado. 

 

8. Os déspotas esclarecidos procuravam modificar os métodos e objetivos de ação do Estado. Em geral, 

apresentavam-se apenas como "os primeiros servidores do próprio Estado". Entre as manifestações 

do despotismo esclarecido, pode-se incluir:  

a) a adoção da fraseologia dos filósofos iluministas para a modernização de seus respectivos 

Estados;  

b) seu sucesso em países onde a burguesia era muito forte e atuante;  

c) a durabilidade e coerência de suas reformas implantadas nos países da Europa Ocidental;  

d) a adaptação de princípios novos a Estados com condições socioeconômicos e políticas bastante 

avançadas;  

e) a destruição da religião revelada e da autoridade da Igreja através de precoces ideias de 

materialismo  histórico. 
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9. “Consideramos evidente as seguintes verdades: que todos os homens foram criados iguais; que 

receberam de seu Criador certos direitos inalienáveis; que entre eles estão os direitos à vida, à 

liberdade e à busca da felicidade.”  

(Declaração de Independência dos Estados Unidos da América, 2 de julho de 1776).  

 

 Essa passagem denota: 

a) o desejo do Congresso Continental de delegados das Treze Colônias no sentido de empreender 

reformas profundas na sociedade do novo país. 

b) a utilização da ideia de Direitos Naturais, no contexto do Iluminismo. 

c) que o Congresso Continental, apesar de rebelde à Inglaterra, permanecia fiel ao ideário do 

absolutismo, pois  deste emanavam os ideais que defendia. 

d) influência das reformas empreendidas no século XVIII pelos chamados "déspotas esclarecidos" 

da Europa. 

 

10. Baseados no Iluminismo, particularmente no pensamento de Voltaire, os soberanos da Prússia, 

Rússia, Áustria, Espanha e Portugal procuraram adequar as estruturas econômicas de seus países:  

a) A uma política autoritária, com medidas de caráter liberal com grande participação popular.  

b) Ao capitalismo que começava a se impor com nitidez.  

c) Às ideias da Ilustração, oriundas da burguesia, concretizando-as com sua efetiva participação.  

d) À modernização mediante grande desenvolvimento comercial e alto índice de urbanização.  

e) A uma política modernizadora, de caráter liberal e participativo. 
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Gabarito 

 

1.  D  

Os conceitos iluministas eram guiados principalmente pela razão, perspectiva colocada em evidência 

desde o renascimento. 

 

2.  B  

Para Montesquieu, essa divisão de poderes era uma forma de subordinar os reis a outros poderes, 

combatendo, dessa forma, o autoritarismo político do absolutismo.  

 

3.  E  

Ele defendia, ainda, a liberdade religiosa. 

 

4.  C 

 A principal crítica dos Iluminista direcionava-se ao poder absoluto dos reis, devido a isso, defendia, 

princípios do liberalismo político.  

 

5.  C  

A Enciclopédia foi organizada por Diderot e D’Alembert, que pretendiam, em linhas gerais, aglutinar em 

uma só obra, de forma resumida, todo o pensamento produzido pelos iluministas e pelos fisiocratas 

 

6.  E  

Esses monarcas adotaram medidas modernizantes, inspiradas no Iluminismo, para não perder o poder. 

 

7.  B  

Um dos princípios básicos para compreendermos o Iluminismo é justamente a defesa da liberdade dos 

homens.  

 

8.  A  

Tais medidas tinham como objetivo modernizar o reino e mantê-los no poder, já que o ideário Iluminista 

ameaça o poder dos monarcas absolutistas.  

 

9.  B  

A Declaração foi inspirada em princípios defendidos por Locke, como pode-se ver a partir do 

documento.   

 

10.  B  

Com o avanço do modo de produção capitalista, os monarcas se viram obrigados adotar reformas em 

seus respectivos reinos. 
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Romantismo: prosa 

 

Resumo 

 

O romantismo 

O Romantismo é, sem dúvidas, um dos maiores movimentos literários do século XIX. Baseado em 

características como a subjetividade, a idealização amorosa, a fuga à realidade e o nacionalismo, suas 

influências marcaram não só a arte, como a cultura e os costumes daquele momento, que retratavam os 

valores burgueses da época. Diferente da poesia, a prosa é uma modelo de texto escrito em parágrafos, 

narrando os acontecimentos de um enredo junto a um grande aspecto descritivo. 

 

Disponível em: http://www.estudofacil.com.br/wp-content/uploads/2015/02/romantismo-caracteristicas-artes-e-como-era-no-

brasil.jpg 

A prosa romântica, em especial, se subdivide em quatro tipos de romance: o regionalista, o indianista, o 

urbano e o histórico. A valorização da individualidade permitiu que inúmeros autores retratassem as 

diferentes características do Brasil, que estava marcado tanto pelas diversidades locais pelo país (língua, 

cultura e valores regionais) quanto pelo cenário urbano que atendia às necessidades da burguesia. Além 

disso, é importante dizer que, na prosa, não há a divisão entre gerações (como ocorre na poesia), pois muitas 

obras eram publicadas quase que, simultaneamente, e, o maior nome da prosa romântica é o escritor José 

de Alencar. 
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Contexto histórico 

Os principais acontecimentos e influências que marcaram esse período são: 

- Instalação da Corte Portuguesa no Brasil (1808); 

- Independência do Brasil (1822); 

- Abertura dos Portos; 

- Chegadas das missões estrangeiras (científicas e culturais); 

- Surgimento da imprensa nacional; 

- Revolução Industrial; 

- Era Napoleônica; 

- Revolução Francesa. 

  

O romance indianista 

No romance indianista, é comum vermos a construção da imagem de índio de forma heróica, como o 

salvador da nação a fim de implantar um sentimento de amor à pátria. Sua imagem é aproximada a de um 

cavaleiro medieval, ideal propagado na Europa durante a Idade Média. Além disso, a natureza não atua como 

plano de fundo e ganha vitalidade, força, fazendo com que muitas das vezes haja uma noção de 

personificação do ambiente natural, como também a associação ao meio selvagem. 

O choque cultural entre colonizadores e índios sempre será apresentado nas prosas indianistas, tal como a 

apresentação de suas diferenças, como costumes, linguagens, hábitos, entre outros. Algumas obras de 

destaque são “O Guarani”, “Iracema” e “Ubirajara”, todas de José de Alencar.   

 

O romance regionalista 

O romance regional foi primordial para o incentivo de uma literatura que abordasse acerca das diversidades 

locais. Entre suas características, há a valorização de aspectos étnicos, linguísticos, sociais e culturais sobre 

várias regiões do país. Ademais, as principais regiões abordadas foram o Rio de Janeiro (que era a capital 

do Brasil naquele período) e as regiões Sul, Nordeste e Centro-Oeste. 

 O contraste de valores e costumes será abordado nos romances, em geral, propagados por personagens 

que passam a conviver recentemente em um mesmo ambiente, mostrando determinadas distinções entre o 

meio urbano e o meio rural. Entre as principais obras, temos “Inocência”, de Visconde de Tauany, “O gaúcho”, 

de José de Alencar, e “O Cabeleira”, de Franklin Távora. 

  

O romance urbano 

O romance urbano foi o que melhor atendeu às necessidades da burguesia, pois retratava sobre a vida 

cotidiana e seus costumes, pondo em discussão os valores morais vividos na época, entre eles, o casamento 

promovido de acordo com a classe social. 

Entre as obras, podemos destacar: “A Moreninha”, de Joaquim Manuel de Macedo, “Memórias de um 

sargento de milícias”; de Manuel Antônio de Almeida e “Lucíola” e “Senhora”, de José de Alencar. Além disso, 
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o autor Álvares de Azevedo também teve papel importantíssimo na prosa, e desenvolveu as obras “O 

Macário” e “Noites na Taverna”. 

  

O romance histórico 

O romance histórico, como o própria nome já nos ajuda a explicar, marcava em sua narrativa os principais 

acontecimentos históricos do século XIX no Brasil. A composição da narrativa é feita a partir de relatos e 

documentos informativos sobre uma determinada época ou movimento social. 

Há dois romances de destaque: “As Minas de Prata” e “Guerra dos Mascates”, ambos de José de Alencar. 

 

TEXTOS DE APOIO 

Senhora (fragmento) 

— O senhor não retribuiu meu amor e nem o compreendeu. Supôs que eu lhe dava apenas a 

preferência entre outros namorados, e o escolhia para herói dos meus romances, até aparecer algum 

casamento, que o senhor moço, honesto, estimaria para colher à sombra o fruto de suas flores poéticas. 

Bem vê que eu o distingo dos outros, que ofereciam brutalmente mas com franqueza e sem rebuço, a 

perdição e a verganha. 

      Seixas abaixou a cabeça. 

     — Conheci que não amava-me, como eu desejava e merecia ser amada. Mas não era sua a culpa e 

só minha que não soube inspirar-lhe a paixão, que eu sentia. Mais tarde, o senhor retirou-me essa mesma 

afeição com que me consolava e transportou-a para outra, em quem não podia encontrar o que eu lhe dera, 

um coração virgem e cheio de paixão com que o adorava. Entretanto, ainda  tive forças para perdoar-lhe e 

amá-lo. 

      A moça agitou então a fronte com uma vibração altiva: 

      — Mas o senhor não me abandonou pelo amor  de Adelaide e sim pelo seu dote, um mesquinho dote 

de trinta contos! Eis o que não tinha o direito de fazer, e que jamais lhe podia perdoar! Desprezasse-me 

embora, mas não descesse da altura em que o havia colocado dentro de minha alma. Eu tinha um ídolo; o 

senhor abateu-o de seu pedestal, e atirou-o no pó. Essa degradação do homem a quem eu adorava, eis o 

seu crime; a sociedade não tem leis para puni-lo, mas há um remorso para ele. Não se assassina assim um 

coração que Deus criou para amar, incutindo-lhe a descrença e o ódio. 

      Seixas que tinha curvado a fronte, ergueu-a de novo, e fitou os olhos da moça. Conservava ainda 

as feições contraídas e gotas de suor borbulhavam na raiz dos seus belos cabelos negros. 

      — A riqueza que Deus me consedeu chegou já tarde; nem ao menos permitiu-me o prazer da ilusão, 

que têm as mulheres enganadas. Quando a recebi, já conhecia o mundo e suas misérias; já sabia que a moça 

rica é um arranjo e não uma esposa; pois bem, disse eu, essa riqueza servirá para dar-me a única satisfação 

que ainda posso ter neste mundo. Mostrar a esse homem que não soube me compreender, que a mulher o 

amava, e que alma perdeu. Entretanto ainda eu afagava uma esperança. Se ele recusa nobremente a 

proposta aviltante, eu irei lançar-me a seus pés. Suplicar-lhe-ei que aceite a minha riqueza, que a dissipe se 

quiser; consinta-me que eu o ame. Esta última consolação, o senhor a arrebatou. Que me restava? Outrora 

atava-se o cadáver ao homicida, para expiação da culpa; o senhor matou-me o coração; era justo que o 
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prendesse ao despojo de sua vítima. Mas não desespere, o suplício não pode ser longo: este constante 

martírio a que estamos condenados acabará por extinguir-me o último alento; o senhor ficará livre e rico. 

(ALENCAR, José de. Senhora. 23 ed. São Paulo: Ática, 1992) 

 

TEXTO 2  

O Guarani (fragmento) 

 

 O braço de Loredano estendeu-se sobre o leito; porém a mão que se adiantava e ia tocar o corpo de 

Cecília estacou no meio do movimento, e subitamente impelida foi bater de encontro à parede. 

 Uma seta, que não se podia saber de onde vinha, atravessara o espaço com a rapidez de um raio, e 

antes que se ouvisse o sibilo forte e agudo pregara a mão do italiano ao muro do aposento. 

 O aventureiro vacilou e abateu-se por detrás da cama; era tempo, porque uma segunda seta, 

despedida com a mesma força e a mesma rapidez, cravava-se no lugar onde há pouco se projetava a sombra 

de sua cabeça. 

 Passou se então, ao redor da inocente menina adormecida na isenção de sua alma pura, uma cena 

horrível, porem silenciosa. 

 Loredano nos transes da dor por que passava, compreendera o que sucedia; tinha adivinhado 

naquela seta que o ferira a mão de Peri; e sem ver, sentia o índio aproximar se terrível de ódio, de vingança, 

de cólera e desespero pela ofensa que acabava de sofrer sua senhora. 

 Então o réprobo teve medo; erguendo-se sobre os joelhos arrancou convulsivamente com os dentes 

a seta que pregava sua mão à parede, e precipitou-se para o jardim, cego, louco e delirante. 

 Nesse mesmo instante, dois segundos talvez depois que a última flecha caíra no aposento, a 

folhagem do óleo que ficava fronteiro à janela de Cecília agitou-se e um vulto embalançando-se sobre o 

abismo, suspenso por um frágil galho da árvore, veio cair sobre o peitoril. 

 Aí agarrando-se à ombreira saltou dentro do aposento com uma agilidade extraordinária; a luz dando 

em cheio sobre ele desenhou o seu corpo flexível e as suas formas esbeltas. 

 Era Peri. 

 O índio avançou-se para o leito, e vendo sua senhora salva respirou; com efeito a menina, a meio 

despertada pelo rumor da fugida de Loredano, voltara-se do outro lado e continuara o sono forte e reparador 

como é sempre o sono da juventude e da inocência. 

 Peri quis seguir o italiano e matá-lo, como já tinha feito aos seus dois cúmplices; mas resolveu não 

deixar a menina exposta a um novo insulto, como o que acabava de sofrer, e tratou antes de velar sobre sua 

segurança e sossego. 

 O primeiro cuidado do índio foi apagar a vela, depois fechando os olhos aproximou-se do leito e com 

uma delicadeza extrema puxou a colcha de damasco azul até ao colo da menina. 

 Parecia-lhe uma profanação que seus olhos admirassem as graças e os encantos que o pudor de 

Cecília trazia sempre vendados; pensava que o homem que uma vez tivesse visto tanta beleza, nunca mais 

devia ver a luz do dia. 

 Depois desse primeiro desvelo, o índio restabeleceu a ordem no aposento; deitou a roupa na cômoda, 

fechou a gelosia e as abas da janela, lavou as nódoas de sangue que ficaram impressas na parede e no 

soalho; e tudo isto com tanta solicitude, tão sutilmente, que não perturbou o sono da menina. 

 Quando acabou o seu trabalho, aproximou-se de novo do leito, e à luz frouxa da lamparina 

contemplou as feições mimosas e encantadoras de Cecília. 
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 Estava tão alegre, tão satisfeito de ter chegado a tempo de salvá-la de uma ofensa e talvez de um 

crime; era tão feliz de vê-la tranquila e risonha sem ter sofrido o menor susto, o mais leve abalo, que sentiu 

a necessidade de exprimir-lhe por algum modo a sua ventura. 

 Nisto seus olhos abaixando-se descobriram sobre o tapete da cama dois pantufos mimosos 

forrados de cetim e tão pequeninos que pareciam feitos para os pés de uma criança; ajoelhou e beijou-os 

com respeito, como se foram relíquia sagrada. 

 Eram então perto de quatro horas; pouco tardava para amanhecer; as estrelas já iam se apagando a 

uma e uma; e a noite começava a perder o silêncio profundo da natureza quando dorme. 

 O índio fechou por fora a porta do quarto que dava para o jardim, e metendo a chave na cintura, 

sentou-se na soleira como cão fiel que guarda a casa de seu senhor, resolvido a não deixar ninguém 

aproximar-se. 

 Aí refletiu sobre o que acabava de passar; e acusava-se a si mesmo de ter deixado o italiano penetrar 

no aposento de sua senhora: Peri porem caluniava-se, porque só a Providência podia ter feito nessa noite 

mais do que ele; porque tudo quanto era possível à inteligência, à coragem, à sagacidade e à força do homem, 

o índio havia realizado. 

(ALENCAR, José de. O guarani. Disponível em: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bv000135.pdf.) 
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Exercícios 

 

1. O sertão e o sertanejo 
“Ali começa o sertão chamado bruto. Nesses campos, tão diversos pelo matiz das cores, o capim 

crescido e ressecado pelo ardor do sol transforma-se em vicejante tapete de relva, quando lavra o 

incêndio que algum tropeiro, por acaso ou mero desenfado, ateia com uma faúlha do seu isqueiro. 

Minando à surda na touceira, queda a vívida centelha. Corra daí a instantes qualquer aragem, por débil 

que seja, e levanta-se a língua de fogo esguia e trêmula, como que a contemplar medrosa e vacilante 

os espaços imensos que se alongam diante dela. O fogo, detido em pontos, aqui, ali, a consumir com 

mais lentidão algum estorvo, vai aos poucos morrendo até se extinguir de todo, deixando como sinal 

da avassaladora passagem o alvacento lençol, que lhe foi seguindo os velozes passos. Por toda a 

parte melancolia; de todos os lados tétricas perspectivas. É cair, porém, daí a dias copiosa chuva, e 

parece que uma varinha de fada andou por aqueles sombrios recantos a traçar às pressas jardins 

encantados e nunca vistos. Entra tudo num trabalho íntimo de espantosa atividade.” 

(TAUNAY, Visconde de. Inocência.) 

O romance romântico teve fundamental importância na formação da ideia de nação. Considerando o 

trecho acima, é possível reconhecer que uma das principais e permanentes contribuições do 

Romantismo para construção da identidade da nação é a: 

a) possibilidade de apresentar uma dimensão desconhecida da natureza nacional, marcada pelo 

subdesenvolvimento e pela falta de perspectiva de renovação.   

b) consciência da exploração da terra pelos colonizadores e pela classe dominante local, o que 

coibiu a exploração desenfreada das riquezas naturais do país. 

c) construção, em linguagem simples, realista e documental, sem fantasia ou exaltação, de uma 

imagem da terra que revelou o quanto é grandiosa a natureza brasileira. 

d) expansão dos limites geográficos da terra, que promoveu o sentimento de unidade do território 

nacional e deu a conhecer os lugares mais distantes do Brasil aos brasileiros.   

e) valorização da vida urbana e do progresso, em detrimento do interior do Brasil, formulando um 

conceito de nação centrado nos modelos da nascente burguesia brasileira. 
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2. “Ele era o inimigo do rei”, nas palavras de seu biógrafo, Lira Neto. Ou, ainda, “ um romancista que 

colecionava desafetos azucrinava D. Pedro II e acabou inventando o Brasil”. Assim era JOSÉ DE 

Alencar (1829-1877), o conhecido autor de O guarani e Iracema, tido como o pai do romance no Brasil. 

Além de criar clássicos da literatura brasileira com temas nativistas, indianistas e históricos, ele foi 

também folhetinista, diretor de jornal, autor de peças de teatro, advogado, deputado federal e até 

ministro da Justiça. Para ajudar na descoberta das múltiplas facetas desse personagem do século 

XIX, parte de seu acervo inédito será digitalizada. 
História Viva, n.99,2011. 

 

Com base no texto, que trata do papel do escritor José de Alencar e da futura digitalização de sua obra, 

depreende-se que 

a) a digitalização dos textos é importante para que os leitores possam compreender seus romances. 

b) o conhecido autor de O guarani e Iracema foi importante porque deixou uma vasta obra literária 

com temática atemporal. 

c) a divulgação das obras de José de Alencar, por meio da digitalização, demonstra sua importância 

para a história do Brasil imperial. 

d) a digitalização dos textos de José de Alencar terá importante papel na preservação da memória 

linguística e da identidade nacional. 

e) o grande romancista José de Alencar é importante porque se destacou por sua temática 

indianista. 

 
 

3. Verdes mares bravios de minha terra natal, onde canta a jandaia nas frondes da carnaúba; 
Verdes mares que brilhais como líquida esmeralda aos raios do sol nascente, perlongando as alvas 
praias ensombradas de coqueiros; 
Serenai, verdes mares, e alisai docemente a vaga impetuosa para que o barco aventureiro manso 

resvale à flor das águas. 

 

Esse trecho é o início do romance Iracema, de José de Alencar. Dele, como um todo, é possível afirmar 

que: 

a) Iracema é uma lenda criada por Alencar para explicar poeticamente as origens das raças 

indígenas da América. 

b) as personagens Iracema, Martim e Moacir participam da luta fratricida entre os Tabajaras e os 

Potiguaras. 

c) o romance, elaborado com recursos de linguagem figurada, é considerado o exemplar mais 

perfeito da prosa poética na ficção romântica brasileira. 

d) o nome da personagem-título é anagrama de América e essa relação caracteriza a obra como um 

romance histórico. 

e) a palavra Iracema é o resultado da aglutinação de duas outras da língua guarani e significa “lábios 

de fel”. 
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4. "Então passou-se sobre este vasto deserto d'água e céu uma cena estupenda, heroica, sobre-humana; 

um espetáculo grandioso, uma sublime loucura. 

Peri alucinado suspendeu-se aos cipós que se entrelaçavam pelos ramos das árvores já cobertas 

d'água, e com esforço desesperado cingindo o tronco da palmeira nos seus braços hirtos, abalou-os 

até as raízes." 
(O Guarani – José de Alencar) 

O texto acima exemplifica uma característica romântica de José de Alencar, que é a: 

a) imaginação criadora. 

b) consciência da solidão. 

c) ânsia de glória. 

d) idealização do personagem. 

e) valorização da natureza 

 

 

5. Nos romances “Senhora” e “Lucíola”, José de Alencar dá um passo em relação à crítica dos valores da 

sociedade burguesa, na medida em que coloca como protagonistas personagens que se deixam 

corromper por dinheiro. 

Entretanto, essa crítica se dilui e ele se reafirma como escritor romântico, nessas obras, porque: 

a) pune os protagonistas no final, levando-os a um casamento infeliz. 

b) justifica o conflito dos protagonistas com a sociedade pela diferença de raça: uns, índios 

idealizados; outros, brasileiros com maneiras europeias. 

c) confirma os valores burgueses, condenando os protagonistas à morte. 

d) resolve a contradição entre o dinheiro e valores morais tornando os protagonistas ricos e 

poderosos. 

e) permite aos protagonistas recuperarem sua dignidade pela força do amor. 

  

 

6.                                                                            Iracema 
“Além, muito além daquela serra que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. Iracema, a virgem 

dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que seu 

talhe de palmeira. O favo da jati não era doce como o seu sorriso; nem a baunilha recendia no 

bosque como seu hálito perfumado. 

Mais rápida que a ema selvagem, a morena virgem corria o sertão e as matas do Ipu, onde campeava 

sua guerreira tribo, da grande nação tabajara. O pé grácil e nu, mal roçando, alisava apenas a verde 

pelúcia que vestia a terra com as primeiras águas.” 

(José de Alencar) 

Ao caracterizar Iracema, José de Alencar relaciona-a a elementos da natureza, pondo aquela em 

relação a esta em uma posição de: 

a) equilíbrio 

b) dependência 

c) complementaridade 

d) vantagem 
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7. Leia o trecho a seguir, de José de Alencar. 
Convencida de que todos os seus inúmeros apaixonados, sem exceção de um, a pretendiam 

unicamente pela riqueza, Aurélia reagia contra essa afronta, aplicando a esses indivíduos o mesmo 

estalão. Assim costumava ela indicar o merecimento relativo de cada um dos pretendentes, dando-

lhes certo valor monetário. Em linguagem financeira, Aurélia contava os seus adoradores pelo preço 

que razoavelmente poderiam obter no mercado matrimonial. 

O romance Senhora, ilustrado pelo trecho, 

a) representa o romance urbano de Alencar. A reação de ironia e desprezo com que Aurélia trata 

seus pretendentes, vistos sob a ótica do mercado matrimonial, tematiza o casamento como 

forma de ascensão social. 

b) mescla o regionalismo e o indianismo, temas recorrentes na obra de Alencar. Nele, o escritor 

tematiza, com escárnio, as relações sentimentais entre pessoas de classes sociais distintas, em 

que o pretendente é considerado pelo seu valor monetário. 

c) é obra ilustrativa do regionalismo romântico brasileiro. A história de Aurélia e de seus 

pretendentes mostra a concepção do amor, em linguagem financeira, como forma de privilégio 

monetário, além de explorar as relações extraconjugais. 

d) denuncia as relações humanas, em especial as conjugais, como responsáveis por levar as 

pessoas à tristeza e à solidão dada a superficialidade e ao interesse com que elas se 

estabelecem. Trata-se de um romance urbano de Alencar. 

e) tematiza o adultério e a prostituição feminina, representados pelo interesse financeiro como 

forma de se ascender socialmente. Essa obra explora tanto aspectos do regionalismo nacional 

como os valores da vida urbana. 

  

 

8. Assinale a alternativa que caracteriza o Romantismo: 

a) valorização do eu. O assunto passa a ser manifestado a partir do artista, que traz à tona o seu 

mundo interior, com plena liberdade; esta liberdade se impõe na forma. Sentimentalismo. 

b) literatura multifacetada: valorização da palavra e do ritmo: temática humana e universal. 

c) literatura intrinsecamente brasileira; linguagem direta, coloquial, livre das regras gramaticais, 

imagens diretas; inspiração a partir da burguesia, da civilização industrial, da máquina. 

d) literatura que busca inspiração no subconsciente, nas regiões inexploradas da alma: para isso, 

usa meios indiretos a fim de sugerir ou representar as sensações; funde figura, música e cor. 

e) literatura que visa à perfeição da forma, à objetividade, ao equilíbrio, à perfeição absoluta da 

linguagem; prefere os temas novos e exóticos. 
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9. Em 2004, Ronald Golias e Hebe Camargo protagonizaram na TV uma versão humorística da obra 

Romeu e Julieta, de William Shakespeare. Na história do poeta e dramaturgo inglês, Romeu e Julieta 

são dois jovens apaixonados, cujo amor é impedido de concretizar-se pelo fato de pertencerem a 

famílias inimigas. Impossibilitados de viver o amor, morrem ambos. 

Tema bastante recorrente nas literaturas românticas portuguesa e brasileira, o amor impossível 

aparece em personagens que encarnam o modelo romântico, cujas características são: 

a) o sentimentalismo e a idealização do amor. 

b) os jogos de interesses e a racionalidade. 

c) o subjetivismo e o nacionalismo. 

d) o egocentrismo e o amor subordinado a interesses sociais. 

e) a introspecção psicológica e a idealização da mulher. 

 

 

10. Verdes mares bravios de minha terra natal, onde canta a jandaia nas frondes da carnaúba; 

Verdes mares que brilhais como líquida esmeralda aos raios do sol nascente, perlongando as alvas 

praias ensombradas de coqueiros; 

Serenai, verdes mares, e alisai docemente a vaga impetuosa para que o barco aventureiro manso 

resvale à flor das águas. 

 

O trecho acima integra o romance Iracema, sobre o qual Machado de Assis se referiu como um 

verdadeiro poema em prosa. Indique, nas alternativas abaixo, aquela que se mostra ERRADA quanto 

ao texto em pauta. 

a) Evidencia um proposital trabalho de linguagem, marcada por significativo uso de figuras de estilo, 

entre as quais se põe a comparação. 

b) Apresenta musicalidade, ritmo e cadência que o aproximam da poesia metrificada de extração 

popular. 

c) Faz aflorar no tecido poético a força da função conativa como apelo para abrandar os elementos 

e as forças da natureza.  

d) Utiliza apenas a construção anafórica para dar força ao texto, não se valendo de outras figuras 

que poderiam potencializar sua dimensão poética. 
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Gabarito 

 

1. D  
Uma das características do romance regional é a descrever locais mais afastados da capital, 

contribuindo para a expansão e conhecimento de regiões que até então, não era exploradas no âmbito 

literário, como também a possibilidade de conhecer e valorizar o cenário brasileiro e suas enormes 

diversidades regionais, como percebe-se no trecho da obra “Inocência”. 

 

2. D  
O texto defende eu a ideia de que “para ajudar na descoberta das múltiplas facetas” de José de Alencar, 

sua obra será digitalizada. Por isso a alternativa D, ao defender a importância do ato, é a resposta correta. 

 

3. C  
Iracema foi classificada como poema em prosa por Machado de Assis devido a sua grande 

expressividade e presença de recursos de estilo, como as figuras de linguagem. 

 

4. D   
Peri é descrito com características sobre-humanas. Logo, há uma idealização e exaltação exagerada do 

personagem. 

 

5. E   
É comum nos romances de Alencar que os personagens sejam salvos, sublimados pelo amor. Ao final 

das duas narrativas, as personagens encontram suas redenções em sacrifícios em nome do amor. 

 

6. D  
Nessa questão, é preciso observar que os elementos da natureza nunca chegam perto da excelência de 

Iracema. A adjetivação da personagem a coloca sempre acima das demais criaturas e elementos da 

natureza.  

 

7. A  
Senhora é um romance urbano de Alencar. Quando Aurélia observa seus pretendentes da mesma forma 

que é observada por eles, ela realiza uma crítica – e um ato – que eram improváveis para uma mulher 

daquela época.  

 

8. A  
A alternativa se sustenta por si só, já que apresenta todas as características dentro da esfera do 

Romantismo.  

 

9. A  
A única alternativa que apresenta as características absorvidas pelo romantismo é a letra A. As demais 

apresentam elementos que não cabem nesse estilo literário, como racionalidade, egocentrismo e 

introspecção psicológica. Além disso, era preciso relacionar à obra Romeu e Julieta.  

 

10. D 
O trecho e o livro apresentam vários recursos linguísticos. A comparação presente no trecho é um deles. 

Logo, a afirmação da alternativa D é falsa.  

 



 
 

 

 

1 

Matemática 
 

Função logarítmica 

 

Resumo 

 

Função Logarítmica 

A função logarítmica é uma função que associa cada número real positivo x ao seu logaritmo em uma 

determinada base a, que deve ser um número real positivo diferente de 1. 

 

Lembre-se de que o logaritmando é sempre positivo, assim, o domínio dessa função deve ser 

obrigatoriamente positivo, ou seja, é o conjunto dos números reais positivos. 

 

Obs: A função logarítmica é a inversa da função exponencial. 

 

Gráfico 

Já que a função logarítmica é a inversa da exponencial, usamos o gráfico da exponencial como base. 

Assim, como na função exponencial, podemos dividir as funções em dois casos, de acordo com o valor da 

base.  

 

Função crescente: base > 1 
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Função decrescente: 0 < base < 1 
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Exercícios 

 

1. Seja f uma função a valores reais, com domínio D  , tal que f(x) = log10 (log1/3 (x² - x + 1)), para todo 

xD. Qual é o domínio de f? 

a)  ;0 1x x    

b)  ; 0  1x x ou x    

c) 
1

; 10
3

x x
 

   
 

 

d) 
1

;   10
3

x x ou x
 

   
 

 

e) 
1 10

;
9 3

x x
 

   
 

 

 
 

2. As populações de duas cidades, M e N, são dadas em milhares de habitantes pelas funções 

( )

( )

6

8

2

( ) log 1

( ) log 4 4

M t t

N t t

= +

= +
 

Onde a variável t representa o tempo em anos. Após certo instante t, a população de uma dessas 

cidades é sempre maior do que a da outra. O valor mínimo desse instante t é:  

a) −1  

b) 0 

c) 2  

d) 3  

e) 4 
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3. Na figura abaixo, dois vértices do trapézio sombreado estão no eixo x e os outros dois vértices estão 

sobre o gráfico da função real f(x) = logk x, com k 0  e k  1. Sabe-se que o trapézio sombreado tem 

30 unidades de área; assim, o valor de k + p - q é 

 

a) −20  

b) −15 

c) 10  

d) 15  

e) 20 

 

 

4. O gráfico da função y = log(x + 1) é representado por: 

a)  

c)  

b)  
d)  
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5. A representação 

 

é da função dada por y = f(x) = logn (x) O valor de logn (n3 +8) é  

a) 2  

b) 4  

c) 6  

d) 8  

e) 10 

 

 

6. A expectativa de vida em anos em uma região, de uma pessoa que nasceu a partir de 1900 no ano x ( 
x ≥ 1900), é dada por: 

   ( ) 12.(199.log 651)L x x= −  

Considerando log 2 = 0,3, uma pessoa dessa região que nasceu no ano 2000 tem expectativa de viver: 

a) 48,7 anos. 

b) 54,6 anos. 

c) 64,5 anos. 

d) 68,4 anos. 

e) 72,3 anos. 

 

 

7. Suponha que o nível sonoro β e a intensidade I de um som estejam relacionados pela equação 

logarítmica β = 120 + 10 log10 I, em que β é medido em decibéis e I, em watts por metro quadrado. 

Sejam I1 a intensidade correspondente ao nível sonoro de 80 decibéis de um cruzamento de duas 

avenidas movimentadas e I2 a intensidade correspondente ao nível sonoro de 60 decibéis do interior 

de um automóvel com ar-condicionado. A razão I1/I2 é igual a: 

a) 
1

10
  

b) 1               

c) 10 

d) 100 

e) 1 000 
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8. A intensidade de um terremoto na escala Richter é definida por 
10

0

2
log ( )

3

E
I

E
=  , em que E é a energia 

liberada pelo terremoto, em quilowatt-hora (kwh), e 
3

0 10E −=  kwh. A cada aumento de uma unidade 

no valor de I, o valor de E fica multiplicado por: 

a) 10   

b) 10  

c) 310   

d) 20/3 

 

 

9. Em setembro de 1987, Goiânia foi palco do maior acidente radioativo ocorrido no Brasil, quando uma 

amostra de césio-137, removida de um aparelho de radioterapia abandonado, foi manipulada 

inadvertidamente por parte da população. A meia-vida de um material radioativo é o tempo necessário 

para que a massa desse material se reduza à metade. A meia-vida do césio-137 é 30 anos e a 

quantidade restante de massa de um material radioativo, após t anos, é calculada pela expressão:  

M(t) = A . (2,7)kt 

Onde A é a massa inicial e k é uma constante negativa. 

 

Considere log 2 = 0,3. Qual o tempo necessário, em anos, para que uma quantidade de massa do césio-

137 se reduza a 10% da quantidade inicial?  

a) 27 

b) 36 

c) 50 

d) 54 

e) 100 

 

 

10. O altímetro dos aviões é um instrumento que mede a pressão atmosférica e transforma esse resultado 

em altitude. Suponha que a altitude h acima do nível do mar, em quilômetros, detectada pelo altímetro 

de um avião seja dada, em função da pressão atmosférica p, em atm, por 10

1
( ) 20.log ( )h p

p
= . Num 

determinado instante, a pressão atmosférica medida pelo altímetro era 0,4 atm. Considerando a 

aproximação log2 = 0,3, a altitude h do avião nesse instante, em quilômetros, era de  

a) 5. 

b) 8.  

c) 9.  

d) 11.  

e) 12. 
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Gabarito 

 

1. A 
Como x² - x + 1 > 0 para todo x real, segue que os valores de x para os quais f está definida são tais que 

 

 

2. D 

Supondo M(t) N(t),  para algum t real positivo, vem 

 

Portanto, após 3 anos, a população da cidade M será sempre maior do que a da cidade N. 

 

3. B 

Como a função f passa pelos pontos (p,1) e (q, 2), segue que 

 

Sabendo que a área do trapézio é igual a 30 u.a, vem: 

 

Daí, obtemos: 

 

K² - k – 20 = 0  

K = - 4 ou k = 5.  

Portanto, como k > 0, temos que  

k + p – q = 5 + 5 – 25 = - 15 
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4. D 

A raiz da função y = log(x + 1) é tal que 

 

log(x + 1) = 0  

x + 1 = 100  

x = 0. 

 

Daí, o gráfico intersecta o eixo das abscissas no ponto (0, 0). Portanto, a alternativa correta é a [D], 

cujo gráfico passa pela origem. 

 

5. B 

 

 

6. D 

L(x) = 12(199 . log x - 651) 

x = 2000 

 

L(2000) = 12(199 . log 2000 - 651) 

L(2000) = 12(199 . log 2.1000 - 651) 

L(2000) = 12(199 . (log 2 + log 1000) - 651) 

L(2000) = 12(199 . (0,3 + 3) - 651) 

L(2000) = 12(199 . 3,3 - 651) 

Log(2000) = 12(5,7) 

Log(2000) = 68,4 

 

7. D 

 Primeiro, vamos calcular I1: 

1

1

1

4

1

80 120 10log

8 12 log

log 4

10

I

I

I

I −

= +

= +

= −

=

  

 

Agora, vamos calcular I2: 

2

2

2

6

2

60 120 10log

6 12 log

log 6

10

I

I

I

I −

= +

= +

= −

=

 

Queremos I1/I2, assim: 

4 6

6 4

10 10
100

10 10

−

−
= =   
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8. C 

Vamos colocar E em função de I: 

I = (2/3).log10(E/Eo) 

3I/2 = log10(E/Eo), usando a propriedade do logaritmo da divisão, 

3I/2 = log10E - log10Eo 

3I/2 = log10E - log1010-3 

3I/2 = log10E - (-3) 

3I/2 = log10E + 3 

3I/2 - 3 = log10E, aplicando a definição de logaritmo, 

E = 103I/2 - 3 

  

Agora se acrescentarmos uma unidade em I, obteremos outro valor de E, que chamarei de E'. O valor de 

E' será: 

E = 103I/2 - 3 

E' = 103(I + 1)/2 - 3 

E' = 10(3I + 3)/2 - 3 

E' = 10(3I + 3 - 6)/2 

E' = 10(3I - 3)/2 

  

O problema pergunta por quanto o valor de E fica multiplicado quando aumentamos uma unidade em I, 

ou seja, por quanto temos que multiplicar E para chegar em E'. Digamos que tenhamos que multiplicar 

E po x para chegar em E': 

E.x = E' 

10(3I/2 - 3).x = 10(3I - 3)/2 

x = (10(3I - 3)/2)/(103I/2 – 3) 

  

Na divisão de duas potências de mesma base, subtraímos os expoentes: 

x = 10(3I - 3)/2 - (3I/2 - 3) 

x = 103I/2 - 3/2 - 3I/2 + 3 

x = 10-3/2 + 3 

x = 103/2 

  

Resposta: "C" fica multiplicado por 103/2 (isso é igual à raiz quadrada de 1000). 
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9. E 

 

 

10. B 

Substituindo os valores fornecidos no enunciado, temos: 

1

10

1
(0,4) 20.log ( ) 20log(0,4) 20( log 0,4)

0,4

(0,4) 20( log 4 /10) 20[ (log 4 log10)] 20[ (log 2² log10)]

(0,4) 20[ (2log 2 log10) 20[ (2.0,3 1)] 20[ (0,6 1)]

(0,4) 20[ ( 0,4)] 20.0,4 8 atm

h

h

h

h

−= = = −

= − = − − = − = −

= − − = − − = − −

= − − = =
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Logarítmos 

 

Resumo 

 

Logarítmos 

Definimos como logaritmo de um número positivo a na base b o valor do expoente da potência de base 

b  que tem como resultado o número a. Ou seja: 

logb a = X ↔ bx = a 

 

Chamamos a de logaritmando, sendo a > 0, e b de base, sendo b > 0 e b ≠ 1 

Ex: log2 8 = 3, pois 23 = 8. 

 

 

Condição de existência: 

Para que log𝑏 𝑎 esteja definido duas condições devem ser atendidas: 

{
𝐵𝑎𝑠𝑒: 𝑏 > 0 𝑒 𝑏 ≠ 1 

𝐿𝑜𝑔𝑎𝑟𝑖𝑡𝑚𝑎𝑛𝑑𝑜: 𝑎 > 0
 

Essas condições são fundamentais na resolução de equações e inequações logarítmicas, bem como 

para determinar o domínio das funções logarítmicas. 

 

Consequências da definição: 

 

a) logb 1 = 0. 

logb 1 = x     →     bx  = 1       →     x = 0 

 

b) logb b = 1. 

logb b = x     →     bx = b1     →     x = 1 

 

c) blog
b

a = a 

Fazendo bLog
b

a = bx, temos que logb a = x e, da definição desse logaritmo, temos que bx = a. Portanto:  

bLog
b

a = x = a 
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Sistemas de logaritmos: 

1) Sistema decimal (base 10):  

Por convenção, ela pode ser omitida. 

Ex: log 100 = log10 100 = 2, pois 10² = 100. 

 

2) Sistema neperiano (base e): 

O número e, chamado de número de euler, pertence ao conjunto dos números irracionais e vale, 

aproximadamente, 2,7. 

e ≅ 2,71828... 

O logaritmo neperiano, também chamado de logaritmo natural, é o logaritmo de base e e é representado 

por ln: 

ln x = loge x 
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Exercícios 

 

1. Supondo que exista, o logaritmo de a na base b é  

a) o número ao qual se eleva a para se obter b. 

b) o número ao qual se eleva b para se obter a.  

c) a potência de base b e expoente a.  

d) a potência de base a e expoente b.  

e) a potência de base 10 e expoente a. 

 
 

2. O valor CORRETO da expressão 

3

2

0,001 1
log 8

10000 2
E

−

 
= + +  

 
é: 

a) 10000.  

b) 11,0000001.  

c) 11  10–7 .  

d) 11.  

e) –1 

 

 

3. O número log2 7 está entre  

a) 0 e 1.  

b) 1 e 2.  

c) 2 e 3.  

d) 3 e 4.  

e) 4 e 5. 
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4. A Escala de Magnitude de Momento (abreviada como MMS e denotada como Mw), introduzida em 1979 

por Thomas Haks e Hiroo Kanamori, substituiu a Escala de Richter para medir a magnitude dos 

terremotos em termos de energia liberada. Menos conhecida pelo público, a MMS é, no entanto, a 

escala usada para estimar as magnitudes de todos os grandes terremotos da atualidade. Assim como 

a escala Richter, a MMS é uma escala logarítmica. Mw e  M se relacionam pela fórmula: 

10 0

2
10,7 log ( )

3
wM M= − +  

Onde M0 é o momento sísmico (usualmente estimado a partir dos registros de movimento da 

superfície, através dos sismogramas), cuja unidade é o dina·cm. O terremoto de Kobe, acontecido no 

dia 17 de janeiro de 1995, foi um dos terremotos que causaram maior impacto no Japão e na 

comunidade científica internacional. Teve magnitude Mw = 7,3 

Mostrando que é possível determinar a medida por meio de conhecimentos matemáticos, qual foi o 

momento sísmico Mw do terremoto de Kobe (em dina.cm)? 

a) 10-5,10. 

b) 10-0,73. 

c) 1012,00. 

d) 1021,65. 

e) 1027,00. 

 

 

5. A acidez de frutas cítricas é determinada pela concentração de íons hidrogênio. Uma amostra de polpa 

de laranja apresenta pH = 2,3. Considerando log2 = 0,3, a concentração de íons hidrogênio nessa 

amostra, em mol.L −1 , equivale a:  

Obs: pH = - log[H+] 

a) 0,001  

b) 0,003  

c) 0,005  

d) 0,007 

 

 

6. Uma calculadora tem duas teclas especiais, A e B. Quando a tecla A é digitada, o número que está no 

visor é substituído pelo logaritmo decimal desse número. Quando a tecla B é digitada, o número do 

visor é multiplicado por cinco. Considere que uma pessoa digitou as teclas BAB, nesta ordem, e obteve 

no visor o número 10. 

Nesse caso, o visor da calculadora mostrava inicialmente o seguinte número: 

a) 20 

b) 30 

c) 40 

d) 50 
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7. Calcule o valor de S: 
𝑆 =  log4(log3 9) + log2(log81 3) +  log0,8 (log16 32) 

 

a) -5/2 

b) 5/2 

c) 3/2 

d) -3/2 

 

 

8. Calcule o valor de  71+ log7 4: 

a) 11 

b) 28 

c) 35 

d) 42 

 

 

9. Em uma calculadora científica de 12 dígitos, quando se aperta a tecla LOG, aparece no visor o 

logaritmo decimal do número que estava no visor. Se a operação não for possível, aparece no visor a 

palavra ERRO. Depois de digitar 42 bilhões, o número de vezes que se deve apertar a tecla LOG para 

que no visor apareça ERRO pela primeira vez é: 

a) duas  

b) três  

c) quatro  

d) cinco  

e) oito 

 

 

10. Considerando-se 
log3 log2100 1000K = + , onde os logaritmos são decimais, é correto afirmar-se que 

K é 

a) Múltiplo de 10. 

b) Negativo. 

c) Maior que 100. 

d) Ímpar. 

e) Irracional.  
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Gabarito 

 

1. B 

Dados dois números reais a e b positivos e b diferente de 1. 

Denotamos o logaritmo de a na base b por 

 

em que b é a base do logaritmo e a é o logaritmando. 

Esse logaritmo é o expoente ao qual devemos elevar a base  para se obter como resultado: 

 

É o número ao qual se eleva b para se obter a. 

 

2. B 

 

3. C 

 

 

4. E 

Basta substituir na fórmula as informações dadas no enunciado: 

MW = 7,3. 

Substituindo na equação das escalas, vamos obter, 7,3 = -10,7 + 2/3 log(M0). Operando: 

7,3 + 10,7 = 2/3 log(M0) 

18 = 2/3 log(M0) 

9= 1/3 log(M0) 

27 = log(M0) 

Agora, podemos aplicar a definição de logarítmo: 

1027 = M0 
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5. C 

A concentração de íons hidrogênio dessa fruta pode ser denotada como [H+].  

Portanto: 

 

 

Como log10 2 = 0,3, tem-se 100,3 = 2. Logo 

 

 

6. A 

 

 

7. A 

𝑺 =  𝐥𝐨𝐠𝟒 𝟐 + 𝐥𝐨𝐠𝟐

𝟏

𝟒
+  𝐥𝐨𝐠𝟒

𝟓

𝟓

𝟒
 

𝑆 =  
1

2
+ (−2) + (−1) 

𝑆 =  
1

2
 – 3 

S = − 
5

2
 

 

8. B 

71. 7log7 4 = 7 . 4 = 28 
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9. D 

O número 42 bilhões pode ser escrito como 42x109. Apertando a tecla LOG uma vez será feita a operação: 

( )9log 42 10 log42 9.log10 log42 9.(1) log42 9 = + = + = +  

 

Como Log(100) = 2, temos que Log(42) < 2. Logo, Log(42) + 9 < 11.  

Como Log(10) = 1, apertando a tecla pela 2ª vez, temos Log(11) = 1 < N < 2. É possível apertar a tecla 

pela 3ª vez.  

Como Log(1) = 0, o Log(N) mostrará resultado será N’ tal que 0 < N’ < 1. O Logaritmo de número entre 0 

e 1 é negativo.  

 

Logo, apertando a tecla pela 4ª vez aparecerá um número negativo. Na 5ª vez aparecerá ERRO. 

 

10. D 
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Circunferência e círculo 

Resumo 

 

Circunferência 

Circunferência é o lugar geométrico dos pontos no plano que estão à mesma distância em relação a 

um ponto central. Esta distância é chamada de raio. 

 

Obs: Circunferência ≠ Círculo! 

 

Círculo é toda a região do plano delimitado por uma circunferência. 

 

Circunferência é apenas a linha que dá forma à figura. 

 

 

Elementos de uma circunferência 

 

 

 

• Centro: ponto equidistante de todos os pontos da circunferência. 

• Raio: distância entre o centro e qualquer ponto da circunferência. 

• Arco: parte da circunferência delimitado por dois pontos. 

• Corda: segmento de reta que une dois pontos da circunferência. 

Obs: O diâmetro é a maior corda de uma circunferência! Lembrando: 

diâmetro = 2.Raio 

• Flecha: segmento de reta que liga o ponto médio da corda ao ponto médio do seu arco 

correspondente.  

 

Comprimento da circunferência e de arcos 

Dado uma circunferência com centro O e raio R, seu comprimento é dado pela seguinte fórmula: 

2C R=  

 

Para se calcular o comprimento de um arco de circunferência, basta fazer regra de 3 relacionando o 

comprimento angular do arco (α) e o comprimento angular de toda circunferência (360 graus ou 2π 

radianos). 
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Comprimento    Ângulo 

X                    α 

2πR                360 graus 

 

180

R
x

 
=  

 

Relações métricas 

 

a) Duas cordas 

 

. .PA PB PC PD=  

 

b) Duas retas secantes: 

 

. .PA PB PC PD=  

 

c) Uma reta tangente e uma secante 

 

. ( )²PAPB PC=  
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d) Duas retas tangentes 

 

PA PB=  

 

 

 

 

Ângulos na circunferência: 

 

Ângulo central: 

 

𝛼 = 𝐴𝐵  

 

 

Ângulo inscrito: 

 

 

𝛼 =
𝐴𝐵

2
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Ângulo de segmento: 

 

 

𝛼 =
𝐴𝐵

2
  

 

Ângulo excêntrico interno: 

 

 

𝛼 =
𝐴𝐵+𝐶𝐷

2
  

 

Ângulo excêntrico externo: 

 

 

𝛼 =
𝐹𝐺−𝐷𝐸

2
  

 

 

 



 
 

 

 

5 

Matemática 
 

Polígonos inscritíveis: 

 

Quadrilátero 

 

Um quadrilátero é inscritível se, e somente se, seus ângulos opostos são suplementares. 

 

 

   + = +  

 

 

 

Triângulo retângulo 

 

Se um triângulo retângulo é inscrito em meia circunferência, então sua hipotenusa coincide com o diâmetro 

da circunferência.  
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Área do círculo:  

 

Dado um círculo de raio r, sua área é ²A r= . 
 

Área do setor circular: 

Para saber a área do setor basta lembrar que um setor é um pedaço do círculo e pode assim 

podemos usar regra de 3 para saber. 

Por exemplo: Para saber a área de um setor circular de 180° e raio igual a 2 cm basta lembrar que o 

círculo completo tem 360° logo a área do setor será a metade da área do círculo. Nesse caso. A área do 

círculo será 4 cm² e, portanto, a do setor será 2 cm².  

 

Entretanto, daremos a fórmula para vocês: 

²

360º
sc

r
A


=  

Área da coroa circular 

 

A área coroa circular é a área do círculo de raio R menos a área do círculo de área r. 

( )² ²ccA R r= −  
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Exercícios 

 

1. A figura é uma representação simplificada do carrossel de um parque de diversões, visto de cima. 

Nessa representação, os cavalos estão identificados pelos pontos escuros, e ocupam circunferências 

de raios 3 m e 4 m, respectivamente, ambas centradas no ponto O. Em cada sessão de funcionamento, 

o carrossel efetua 10 voltas. 

 

Quantos metros uma criança sentada no cavalo C1 percorrerá a mais do que uma criança no cavalo 

C2, em uma sessão? Use 3,0 como aproximação para π. 

a) 55,5 

b) 60,0 

c) 175,5 

d) 235,5 

e) 240,0 
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2. A figura abaixo representa um círculo de centro O e uma régua retangular, graduada em milímetros. 

Os pontos A, E e O pertencem à régua e os pontos B, C e D pertencem, simultaneamente, à régua e à 

circunferência.  

 

Considere os seguintes dados:  

 

O diâmetro do círculo é, em centímetros, igual a: 

a) 3,1 

b) 3,3 

c) 3,5 

d) 3,6 

 

 

 

3. Um disco de raio 1 gira ao longo de uma reta coordenada na direção positiva, corno representado na 
figura abaixo. 
  

 
 

Considerando-se que o ponto P está inicialmente na origem, a coordenada de P, após 10 voltas 

completas, estará entre  

a) 60 e 62.  

b) 62 e 64.  

c) 64 e 66.  

d) 66 e 68.  

e) 68 e 70. 
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4. A figura mostra uma praça circular que contém um chafariz em seu centro e, em seu entorno, um 

passeio. Os círculos que definem a praça e o chafariz são concêntricos.  

  

 
  

 O passeio terá seu piso revestido com ladrilhos. Sem condições de calcular os raios, pois o chafariz 

está cheio, um engenheiro fez a seguinte medição: esticou uma trena tangente ao chafariz, medindo a 

distância entre dois pontos A e B, conforme a figura. Com isso, obteve a medida do segmento de reta 

AB: 16 m.  

  

 
  

Dispondo apenas dessa medida, o engenheiro calculou corretamente a medida da área do passeio, em 

metro quadrado. A medida encontrada pelo engenheiro foi: 

a) 4  

b) 8  

c) 48  

d) 64  

e) 192  
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5. Um garçom precisa escolher uma bandeja de base retangular para servir quatro taças de espumante 

que precisam ser dispostas em uma única fileira, paralela ao lado maior da bandeja, e com suas bases 

totalmente apoiadas na bandeja. A base e a borda superior das taças são círculos de raio 4 cm e 5 cm, 

respectivamente.  

 
 

A bandeja a ser escolhida deverá ter uma área mínima, em centímetro quadrado, igual a 

a) 192. 

b) 300. 

c) 304. 

d) 320. 

e) 400. 

 
 
 

6. O proprietário de um parque aquático deseja construir uma piscina em suas dependências. A figura 
representa a vista superior dessa piscina, que é formada por três setores circulares idênticos, com 
ângulo central igual a 60°. O raio R deve ser um número natural. 
 

 

 

O parque aquático já conta com uma piscina em formato retangular com dimensões 50 m x 24 m. 

O proprietário quer que a área ocupada pela nova piscina seja menor que a ocupada pela piscina já 

existente. Considere 3,0 como aproximação para π. O maior valor possível para R, em metros, 

deverá ser: 

a) 16. 

b) 28. 

c) 29. 

d) 31. 

e) 49. 
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7. Na figura, AB , BC  e CD  são lados, respectivamente, de um octógono regular, hexágono regular e 

quadrilátero regular inscritos em uma circunferência de centro P e raio 6 cm.  

 

 

 

A área do setor circular preenchido na figura, em cm², e igual a: 

a) 16π. 

b) 
33

2


 

c) 17π. 

d) 
35

2


 

e) 18π. 

 

 

8. Durante seu treinamento, um atleta percorre metade de uma pista circular de raio R, conforme figura a 

seguir. A sua largada foi dada na posição representada pela letra L, a chegada está representada pela 

letra C e a letra A representa o atleta. O segmento LC é um diâmetro da circunferência e o centro da 

circunferência está representado pela letra F. Sabemos que, em qualquer posição que o atleta esteja 

na pista, os segmentos LA e AC são perpendiculares. Seja θ o ângulo que o segmento AF faz com 

segmento FC.  

 

 

Quantos graus mede o ângulo θ quando o segmento AC medir R durante a corrida? 

a) 15 graus                  

b) 30 graus            

c) 60 graus 

d) 90 graus                  

e) 120 graus 
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9. Na figura, os triângulos ABC e BCD estão inscritos na circunferência. A soma das medidas m + n, em 

graus, é: 

 

 

 

a) 70. 

b) 90. 

c) 110. 

d) 130. 

e) 210. 

 

10. Uma empresa produz tampas circulares de alumínio para tanques cilíndricos a partir de chapas 

quadradas de 2 metros de lado, conforme a figura. Para 1 tampa grande, a empresa produz 4 tampas 

medias e 16 tampas pequenas. 

 

 

 

Área do circulo: πr² 

As sobras de material da produção diária das tampas grandes, medias e pequenas dessa empresa 

são doadas, respectivamente, a três entidades: I, II e III, para efetuarem reciclagem do material. A 

partir dessas informações, pode-se concluir que: 

a) a entidade I recebe mais material do que a entidade II. 

b) a entidade I recebe metade de material do que a entidade III. 

c) a entidade II recebe o dobro de material do que a entidade III. 

d) as entidades I e II recebem, juntas, menos material do que a entidade III. 

e) as três entidades recebem iguais quantidades de material. 
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Gabarito 

 

1. B 

A posição dos cavalos não importa, pois ambos completarão as 10 voltas, iniciando e terminando o 

percurso no mesmo ponto. Assim, sobre a distância percorrida por cada cavalo do carrossel, pode-se 

escrever: 

d1 = 10.2π.R1 = 10.2.3.4 = 240 

d2 = 10.2π.r2 = 10.2.3.3=180 

 

Assim, a diferença entre as distâncias percorridas entre os dois cavalos será de 60 metros. 

 

 

2. B 

 

 

Queremos calcular 2OB 

Sabemos que ED = 2 e EC = 4,5. Logo, DC = EC – ED = 4,5 – 2 = 2,5 

 

Temos que M é o ponto médio do segmento DC. Assim, vem que DM = DC/2 = 2.5/2 = 1,25 

Por outro lado, como EF é paralelo a AB, temos FD = ED – EF = ED – AB = 2 – 1,6 = 0,4 

Portanto, 2OB = 2(FD + DM) = 2(0,4 + 1,25) = 3,3. 

 

3. B 

  

 

4. D 
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5. C 

Observe vista superior das taças organizadas sobre a bandeja. 

 

Os diâmetros das bases das taças medem 8cm. São quatro taças. Mais 1cm de distância entre a borda 

da taça e a extremidade da base da mesma. 

Logo, a área é dada por: A = 8x(8×4+6) = 304 

 

6. B 

 
 

7. B 

Temos que PÂB=45°, PBC=60° E PCD=90°. Logo PDA=360°-195°=165° 

Portanto, como o raio da circunferência mede 6cm, segue que a área pedida é dada por: 

𝜋. 62. 165°

360°
=

33𝜋

2
𝑐𝑚2 

 

8. C 

Se AC=R, temos o triângulo AFC, equilátero. Logo teta = 60° 

 

9. a 

O ângulo central, que determina a medida do ângulo do arco AB tem ângulo com medida 2.65° = 130° 

(ângulo central = 2.ângulo inscrito). 

De maneira análoga, a medida do ângulo do arco BC é 2.45° = 90°. 

A soma dos ângulos dos arcos de uma circunferência é igual a 360°, assim: 

Arco AD + Arco CD + Arco BC + Arco AB = 360° 

Arco AD + Arco CD = 360° – 220° = 140° 

Note que: 

Arco AD = 2.m e Arco CD = 2.n 

Assim: 

2.m + 2.n = 140° 

2.(m + n) = 140° 

m + n = 140/2 = 70° 

 



 
 

 

 

15 

Matemática 
 

 

10. E 

Sejam r1, r2 e r3 os raios das tampas. Temos: r1 = 1, r2 = 
1

2
, r3 = 

1

4
 

 

Como os círculos são tangentes, segue que o raio de cada um dos três tipos de tampa é dado por: 

2/(2n) = 1/n 

 

Cálculo das sobras: 

 

4 − 𝜋 . 12 = 4 − 𝜋 

4 − 4 . 𝜋 . (
1

2
)

2

= 4 − 𝜋 

E 

4 − 16 . 𝜋 . (
1

4
)

2

= 4 − 𝜋 

 

Portanto, as três recebem a mesma quantidade de material. 
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Relações métricas no triângulo retângulo 

 

Resumo 

 

Quando trabalhamos em um triângulo retângulo, a altura relativa à hipotenusa divide a base do 

triângulo em dois segmentos, chamados de projeções dos catetos. 

 

 

a – Hipotenusa 

b – Cateto 

c – Cateto 

h – Altura  

m e n – Projeções dos catetos 

 

Podemos ver que temos triângulos semelhantes entre si. Dessas semelhanças, surgem as relações 

métricas do triângulo retângulo. 

 

Projeções X Altura: 

  

 

Projeções X Cateto X Hipotenusa: 

  

 

 

Catetos X Hipotenusa X Altura: 

 

 

 

 

 

H 
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Teorema de Pitágoras: 

Somando as equações do item 2, temos: 

 →    

Daí temos a fórmula mais famosa da geometria: a² = b² + c² 

Observação: É do teorema de Pitágoras que vem a fórmula da diagonal do quadrado. 

 

d² = x² + x²  

d² = 2x² 

  

 

Temos também a fórmula para a altura de um triângulo equilátero. 
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Exercícios 

 

1. Um instrumento musical é formado por 6 cordas paralelas de comprimentos diferentes as quais estão 

fixadas em duas hastes retas, sendo que uma delas está perpendicular às cordas. O comprimento da 

maior corda é de 50 cm, e o da menor é de 30 cm. Sabendo que a haste não perpendicular às cordas 

possui 25 cm de comprimento da primeira à última corda, se todas as cordas são equidistantes, a 

distância entre duas cordas seguidas, em centímetros, é: 

 

a) 1.  

b) 1,5.  

c) 2.  

d) 2,5.  

e) 3. 

 

 

2. O lampião representado na figura está suspenso por duas cordas perpendiculares, presas ao teto. 

Sabendo que essas cordas medem 1/2 e 6/5, a distância do lampião ao teto é? 

 

 

a) 1,69 

b) 1,3 

c) 0,6 

d) 1/2 

e) 6/13 
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3. No triângulo ABC abaixo, o ângulo do vértice B é reto e    

 

O perímetro do triângulo ABC, em metros, é aproximadamente: 

a) 19 

b) 21 

c) 23 

d) 25 

e) 27 

 

 

4. Um modelo de macaco, ferramenta utilizada para levantar carros, consiste em uma estrutura composta 

por dois triângulos isósceles congruentes, AMN e BMN, e por um parafuso acionado por uma manivela, 

de modo que o comprimento da base MN possa ser alterado pelo acionamento desse parafuso. 

Observe a figura:  

 

 

 

Considere as seguintes medidas: AM = AN = BM = BN = 4 dm; MN = x dm; AB = y dm. O valor, em 

decímetros, de x  em função de y corresponde a: 

 

a) c) 

 

 

b) d) 
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5. As projeções dos catetos de um triângulo retângulo sobre a hipotenusa medem 9dm e 16dm. Neste 

caso os catetos medem:  

a) 15dm e 20dm                    

b) 10dm e 12dm                      

c) 3dm e 4dm                        

d) 8dm e 63dm. 

 

 

6.  

 

 

Na figura acima, que representa o projeto de uma escada com 5 degraus de mesma altura, o 

comprimento total do corrimão é igual a: 

a) 1,8m 

b) 1,9m 

c) 2,0m 

d) 2,1m 

e) 2,2m 

 

 

7. Quatro estações distribuidoras de energia A, B, C e D estão dispostas como vértices de um quadrado 

de 40Km de lado. Deseja-se construir uma estação central que seja ao mesmo tempo equidistante das 

estações A e B e da estrada (reta) que liga as estações C e D.  A nova estação deve ser localizada 

a) no centro do quadrado.    

b) na perpendicular à estrada que liga C e D  passando por seu ponto médio, a 15km  dessa 

estrada.    

c) na perpendicular à estrada que liga C e D  passando por seu ponto médio, a 25km  dessa 

estrada.    

d) no vértice de um triângulo equilátero de base AB oposto a essa base.    

e) no ponto médio da estrada que liga as estações A e B. 
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8. Uma bicicleta saiu de um ponto que estava a 8 metros a leste de um hidrante, andou 6 metros na 

direção norte e parou. Assim, a distância entre a bicicleta e o hidrante passou a ser:  

a) 8 metros  

b) 10 metros  

c) 12 metros  

d) 14 metros  

e) 16 metros 

 

 

9. As extremidades de um fio de antena totalmente esticado estão presas no topo de um prédio e no topo 

de um poste, respectivamente, de 16m e 4m de altura. Considerando-se o terreno horizontal e sabendo-

se que a distância entre o prédio e o poste é de 9m, o comprimento do fio, em metros, é: 

a) 12             

b) 15               

c) 20             

d) 25 

 

 

10. Uma pessoa empurrou um carro por uma distância de 26 m, aplicando uma força F de mesma direção 

e sentido do deslocamento desse carro. O gráfico abaixo representa a variação da intensidade de F, 

em newtons, em função do deslocamento d, em metros. 

 

Desprezando o atrito, o trabalho total, em joules, realizado por F, equivale a: 

Obs: Lembrando que o trabalho de uma força não constante é calculado através da área sob o gráfico. 

a) 117 

b) 130 

c) 143 

d) 156 
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Gabarito 

 

1. C 

Primeiro, devemos calcular a área de cada ambiente. 

Aquele cuja área seja menor ou igual a 35 m², deve ser utilizado o aparelho do modelo A, pois cobrirá a 

área e será mais econômico na utilização do gás. Para os ambientes que tiverem área entre 35 e 45 m², 

o modelo B é o apropriado, apesar de gastar mais gás propano, é o que cobre a área. 

Os ambientes I, II e III têm a forma retangular, suas áreas são calculadas pela fórmula A=b.h e o IV tem 

a forma de um trapézio, A= (B+b)⋅h/2 . 

 

Assim: 

AI = 8.5 = 40m² 

AII= (14-8).5 = 6.5 = 30m² 

AIII= 6.(9-5) = 6.4 = 24m² 

AIV= (6+4)⋅72 = 10.72=35m² 

 

Dessa maneira, o modelo A será utilizado nos ambientes II e III e o modelo B nos ambientes I e IV, 

obedecendo à indicação do fabricante de que “o aquecedor deve ser instalado em um ambiente com área 

menor do que a da sua cobertura”. 

2. E 
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3. B 

Após a segunda instrução, fica definido o triângulo retângulo APN, em que  = 10 cm e  = 5 cm. 

  

O triângulo retângulo BPN é congruente com APN, porque  = , e  é um cateto comum, 

então  =  = 10 cm. Logo, o triângulo APB é equilátero. A área S da bandeirinha é igual a área do 

retângulo ABCD menos a área do triângulo equilátero ABP: 

 

 

4. E 

Para calcular a área perdida faz-se a diferença entre a área antes da lavagem, 3.5 = 15, pela área depois 

da lavagem, (5-x)(3-y) = 15 – 5y – 3x + xy. 

Assim, 15 – (15 – 5y – 3x + xy) = 5y + 3x – xy. 

 

 

5. C 

Temos que AB = 8 cm e BC = BE + CE.  

Como CE = 8 cm e BC = 14 cm, vem que, BE = 6 cm.  

Na figura 2, a dobradura construiu um triângulo retângulo ABE de hipotenusa AE dentro de um trapézio 

AECD.  

A área do trapézio é o produto da média aritmética das bases pela altura, ou seja: 

A = (14 + 8)×8 / 2 = 22×8 / 2 = 88 cm².  

A área do triângulo é a metade do produto dos catetos, isto é, A = 6×8 / 2 = 24 cm².  

Assim, a área do polígono ADCEB é a área do trapézio AECD menos a área do triângulo ABE.  

Logo, a área procurada é 88 - 24 = 64 cm².  

 

6. A 

A área sombreada onde será plantada a grama é dada por . Por outro lado, como os quatro 

triângulos menores são triângulos retângulos pitagóricos de hipotenusa 5 m, segue que a superfície que 

receberá o piso de cerâmica é um quadrado, cuja área mede 5² = 25 m² . 
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7. C 

Observe a figura 

 

Além disso, como a malha tem 16 cm² de área, significa que cada quadradinho tem 1 cm², ou seja, l = 1 

cm. 

  

Por fim, a área total é 4 + 2 = 6 cm². 

 

8. D 

Precisamos calcular  a área do retângulo: 

A = b.h  

A = 6.4 = 24 m² 

Agora, a área do trapézio: 

  

Agora, é só somar as duas áreas para achar o total, e multiplicar pelo valor a ser pago no metro quadrado. 

At = 24 + 6 = 30 m² 

30.48 = 1440 reais. 
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9. D 

 

10. E 

A área destinada à plantação de flores é 1/6 da área do paralelogramo, pois todos os triângulos possuem 

a mesma área. 
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Verbos (Vozes verbais e semânticas dos tempos simples e 

compostos) 

Resumo 

 

I. Conceito:  

Os verbos são palavras que exprimem ações, introduzem estados ou representam fenômenos da 

natureza. 

São variáveis em pessoa, número, tempo, modo e voz. 

Ex.: João caminha lentamente. (ação) 

       Maria permanece doente. (estado) 

       Choveu pela manhã. (fenômeno da natureza) 

 

Existem, também, as locuções verbais, formadas por um verbo auxiliar e um verbo principal.  

O verbo auxiliar é aquele que é conjugado, e o principal é o que fica na forma nominal (infinitivo, 

gerúndio ou particípio).  

Ex.: Ele vai sair mais tarde.  

       Estou telefonando há tempos. 

       Queria que João tivesse comprado os ingressos. 

 

II. Flexões 

São as possíveis categorias em que os verbos podem variar.  

 

a) Pessoa:  

Primeira (emissor) - Eu amo, Nós amamos 

Segunda (receptor) - Tu amas, Vós amais 

Terceira (assunto) - Ele(a) ama, Eles(as) amam 

 

b) Número: 

Singular - Ele vai 

Plural - Eles vão 

 

c) Modo: caracteriza as diferentes maneiras como podemos utilizar o verbo, dependendo da 

significação que pretendemos dar a ele.  

• Indicativo: expressa certeza de um fato. Ex.: Eu irei ao jogo. 
• Subjuntivo: expressa dúvida, possibilidade, hipótese, condição. Ex.: Querem que eu vá ao 

jogo./Se eu fosse ao jogo, sairia mais cedo./Se eu for ao jogo, avisarei. 

• Imperativo: expressa ordem, sugestão, súplica, pedido. Ex.: Empreste-me a borracha, por 
favor!/Arrume essa bagunça! 

 

d) Tempo: indica o momento em que o processo verbal ocorre. Os tempos verbais podem ser 

simples (formados por apenas um verbo) ou compostos (formados pela locução “ter (ou haver) + 

particípio do verbo).  
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i. Simples 

i.a) Modo indicativo 

● Presente: Indica uma ação no momento da fala. 

Ex.: Eu acordo. Tu aprendes. Ele dorme. 

● Pretérito imperfeito: Indica uma ação ocorrida anteriormente ao momento da fala, de continuidade, 

habitual. 

Ex.: Eu acordava. Tu aprendias. Ele dormia.  

● Pretérito perfeito:Indica uma ação já realizada, concluída. 

Ex.: Eu acordei. Tu aprendeste. Ele dormiu. 

● Pretérito mais-que-perfeito: Indica uma ação passada, concluída antes de outro fato (ambos no 

passado). 

Ex.: Eu acordara. Tu aprenderas. Ele dormira.  

● Futuro do presente: Indica uma ação futura, que ainda irá acontecer.  

Ex.: Eu acordarei. Tu aprenderás. Ele dormirá. 

● Futuro do pretérito:Indica uma ação futura em relação ao passado, ação que teria acontecido em 

relação a um fato já ocorrido no passado.  

Ex.: Eu acordaria. Tu aprenderias. Ele dormiria.  

 

i.b) Modo subjuntivo 

● Presente: Expressa uma hipótese, desejo, suposição, dúvida que pode ocorrer no momento atual. 
Ex.: É conveniente que estudes para o exame. 

● Pretérito imperfeito:  Expressa um fato passado, mas posterior a outro já ocorrido. Também usado 
para expressar condição e desejo. 
Ex.: Eu esperava que ele pegasse o carro.. 

● Futuro: Enuncia um fato que pode ocorrer num momento futuro em relação ao atual. Também pode 
expressar possibilidade. 
Ex.: Quando ele vier à padaria, pegará as tortas. 

 

ii. Compostos 

ii.a) Modo indicativo 

● Pretérito perfeito: o auxiliar é flexionado no presente do indicativo.  

Ex.: Eu tenho dito. 

● Pretérito mais-que-perfeito: o auxiliar é flexionado no pretérito imperfeito do indicativo.  

Ex.: Eu tinha dito.  

● Futuro do presente: o auxiliar é flexionado no futuro do presente do indicativo.  

Ex.: Eu terei dito. 

● Futuro do pretérito: o auxiliar é flexionado no futuro do pretérito.  

Ex.: Eu teria dito. 

 

ii.b) Modo subjuntivo 

● Pretérito perfeito: o auxiliar é flexionado no presente do subjuntivo. 

Ex.: (Que) Eu tenha dito. 

● Pretérito mais-que-perfeito: o auxiliar é flexionado no pretérito imperfeito do subjuntivo. 

Ex.: (Se) Eu tivesse dito. 

● Futuro: o auxiliar é flexionado no futuro do subjuntivo. 

Ex.: (Quando) Eu tiver dito. 
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iii. Formas nominais 

● Infinitivo impessoal: existe um sujeito envolvido na ação, o que a torna pessoal. Vejamos exemplos 
dos dois casos: 
Ex.: Trouxe alguns exercícios para resolver. 

● Infinitivo pessoal: o processo verbal não se relaciona a nenhum sujeito, ou seja, fala-se da ação por 
ela mesma. 
Ex.: Trouxe alguns exercícios para eles resolverem.  

● Gerúndio: indica uma noção de continuidade ao processo verbal. Muitas vezes, vem acompanhado 
por um verbo auxiliar.  
Ex.: Estou dirigindo.  

● Particípio: indica uma noção de finalização, conclusão da ação verbal. 
Ex.: Terminada a festa, os convidado já haviam partido. 

 

Vozes verbais  
Um fato expresso pelo verbo pode ser representado em três formas, ou seja, em três vozes. São elas:  

● Voz ativa: O fato indicado pelo verbo e exercido pelo sujeito (pessoa ou coisa) recai sobre um objeto 
(pessoa ou coisa). Exemplo: Os caminhões despejam toneladas de lixo. 

● Voz passiva analítica: Formada pelo verbo auxiliar SER, conjugado no tempo e na pessoa desejados, 
seguido do particípio do verbo principal. Exemplo: As toneladas de lixo foram despejadas pelos 
caminhões. 

● Voz passiva sintética: Formada com o verbo principal transitivo direto na voz ativa, na terceira 
pessoa do singular ou do plural, acompanhado da partícula apassivadora se. Exemplo: Despejam-
se toneladas de lixo pelos caminhões. 

● Voz reflexiva: Formada pelos verbos pronominais - acompanhados de me, te, se, nos, vos - cuja 
função designada parte do sujeito e volta-se para ele mesmo. Exemplo: Eu me feri; Tu te feriste; Ele 
se feriu; Nós nos ferimos; Eles se feriram. 
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Exercícios 

 

1. “Narizinho correu os olhos pela assistência. Não podia haver nada mais curioso. Besourinhos de 

fraque e flores na lapela conversavam com baratinhas de mantilha e miosótis nos cabelos. Abelhas 

douradas, verdes e azuis, falavam mal das vespas de cintura fina - achando que era exagero usarem 

coletes tão apertados. Sardinhas aos centos criticavam os cuidados excessivos que as borboletas de 

toucados de gaze tinham com o pó das suas asas. Mamangavas de ferrões amarrados para não 

morderem. E canários cantando, e beija-flores beijando flores, e camarões camaronando, e 

caranguejos caranguejando, tudo que é pequenino e não morde, pequeninando e não mordendo.” 
LOBATO, Monteiro. Reinações de Narizinho. São Paulo:Brasiliense, 1947. 

 

No último período do trecho, há um a série de verbos no gerúndio que contribuem para caracterizar o 

ambiente fantástico descrito. Expressões como “camaronando”, “caranguejando” e “pequeninando e 

não mordendo” criam, principalmente, efeitos de 

a) esvaziamento de sentido. 

b) monotonia do ambiente. 

c) estaticidade dos animais. 

d) interrupção dos movimentos. 

e) dinamicidade do cenário. 

 

2. João e Maria  
Agora eu era herói  

E o meu cavalo só falava inglês  

A noiva do cowboy 

Era você além de outras três  

Eu enfrentava batalhões  

Os alemães e os seus canhões  

Guardava o meu bodoque 

Ensaiava o rock  

Para as matinês (...)  
Chico Buarque de Holanda  

 

Quanto ao tempo verbal, é CORRETO afirmar que, no texto anterior,  

a) a relação cronológica, no primeiro verso, entre o momento da fala e “ser herói” é de anterioridade.  

b) o pretérito imperfeito indica um processo concluído num período definido no passado.  

c) o pretérito imperfeito é usado para instaurar um mundo imaginário, próprio do universo infantil. 

d) o conflito entre a marca do presente - no advérbio “agora” - e a do passado - nos verbos - leva à 

intemporalidade.  

e) o pretérito imperfeito é usado para exprimir cortesia.  
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3. NÃO HOUVE LEPRA  
Não houve lepra, mas há febres por todas as terras humanas, sejam velhas ou novas. Onze meses 

depois, Ezequiel morreu de uma febre tifóide, e foi enterrado nas imediações de Jerusalém, onde os 

dois amigos da universidade lhe levantaram um túmulo com esta inscrição, tirada do profeta Ezequiel, 

em grego: “Tu eras perfeito nos teus caminhos”. Mandaram-me ambos o textos, grego e latino, o 

desenho da sepultura, a conta das despesas e o resto do dinheiro que ele levava; pagaria o triplo para 

não tornar a vê-lo. Como quisesse verificar o texto, consultei a minha Vulgata, e achei que era exato, 

mas tinha ainda um complemento: “Tu eras perfeito nos teus caminhos, desde o dia da tua criação”. 

Parei e perguntei calado: “Quando seria o dia da criação de Ezequiel?” Ninguém me respondeu. Eis aí 

mais um mistério para ajuntar aos tantos deste mundo. Apesar de tudo, jantei bem e fui ao teatro. 
Machado de Assis - Dom Casmurro  

 

Colocando-se a oração “...onde os dois amigos da universidade lhe levantaram um túmulo com esta 

inscrição (...) em grego: (...)”, na voz passiva, obtém-se a forma verbal:  

a) era levantado  

b) seria levantado  

c) teria levantado  

d) terão levantado  

e) foi levantado  

 

4. Descubra e aproveite um momento todo seu. Quando você quebra o delicado chocolate, o irresistível 
recheio cremoso começa a derreter na sua boca, acariciando todos os seus sentidos. Criado por nossa 
empresa. Paixão e amor por chocolate desde 1845. 

Veja, n. 2 320, 8 maio 2013 (adaptado). 

 

O texto publicitário tem a intenção de persuadir o público-alvo a consumir determinado produto ou 

serviço. No anúncio, essa intenção assume a forma de um convite, estratégia argumentativa 

linguisticamente marcada pelo uso de 

a) conjunção (quando). 

b) adjetivo (irresistível). 

c) verbo no imperativo (descubra). 

d) palavra do campo afetivo (paixão). 

e) expressão sensorial (acariciando). 
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5.  

 
Leia a seguinte frase elaborada a partir da leitura do 2º quadrinho: E esses ingênuos continuam 

mandando contas em seu nome. 

  

Assinale a alternativa que corresponde à correta reescrita dessa frase na voz passiva. 

a) E esses ingênuos continuarão mandando contas em seu nome. 

b) E contas continuaram sendo mandadas em seu nome pelos ingênuos. 

c) E contas continuam mandando em seu nome por esses ingênuos.  

d) E contas em seu nome continuam sendo enviadas por esses ingênuos. 

 

6. Novas tecnologias 
Atualmente, prevalece na mídia um discurso de exaltação das novas tecnologias, principalmente 

aquelas ligadas às atividades de telecomunicações. Expressões frequentes como “o futuro já chegou”, 

“maravilhas tecnológicas” e “conexão total com o mundo” “fetichizam” novos produtos, 

transformando-os em objetos do desejo, de consumo obrigatório. Por esse motivo carregamos hoje 

nos bolsos, bolsas e mochilas o “futuro” tão festejado. 

Todavia, não podemos reduzir-nos a meras vítimas de um aparelho midiático perverso, ou de um 

aparelho capitalista controlador. Há perversão, certamente, e controle, sem sombra de dúvida. 

Entretanto, desenvolvemos uma relação simbiótica de dependência mútua com os veículos de 

comunicação, que se estreita a cada imagem compartilhada e a cada dossiê pessoal transformado 

em objeto público de entretenimento. 

Não mais como aqueles acorrentados na caverna de Platão, somos livres para nos aprisionar, por 

espontânea vontade, a esta relação sadomasoquista com as estruturas midiáticas, na qual tanto 

controlamos quanto somos controlados. 
SAMPAIO A. S. A microfísica do espetáculo. Disponível em: http://observatoriodaimprensa.com.br. Acesso em: 1 mar 2013 

(adaptado). 

Ao escrever um artigo de opinião, o produtor precisa criar uma base de orientação linguística que 

permita alcançar os leitores e convencê-los com relação ao ponto de vista defendido. Diante disso, 

nesse texto, a escolha das formas verbais em destaque objetiva 

a) criar relação de subordinação entre leitor e autor, já que ambos usam as novas tecnologias. 
b) enfatizar a probabilidade de que toda população brasileira esteja aprisionada às novas 

tecnologias. 
c) indicar, de forma clara, o ponto de vista de que hoje as pessoas são controladas pelas novas 

tecnologias. 
d) tornar o leitor copartícipe do ponto de vista de que ele manipula as novas tecnologias e por elas é 

manipulado. 
e) demonstrar ao leitor sua parcela de responsabilidade por deixar que as novas tecnologias 

controlem as pessoas. 
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7. Aquele bêbado 
- Juro nunca mais beber - e fez o sinal da cruz com os indicadores. Acrescentou: - Álcool. O mais ele 

achou que podia beber. Bebia paisagens, músicas de Tom Jobim, versos de Mário Quintana. Tomou 

um pileque de Segall. Nos fins de semana, embebedava-se de Índia Reclinada, de Celso Antônio. 

- Curou-se 100% do vício - comentavam os amigos. Só ele sabia que andava mais bêbado que um 

gambá. Morreu de elitismo abstrato, no meio de uma carraspana de pôr do sol no Leblon, e seu féretro 

ostentava inúmeras coroas de ex-alcoólatras anônimos.  
ANDRADE, C.D. Contos plausíveis. Rio de Janeiro: Record, 1991.  

 

A causa mortis do personagem, expressa no último parágrafo, adquire um efeito irônico no texto 

porque, ao longo da narrativa, ocorre uma 

a) metaforização do sentido literal do verbo “beber”. 

b) aproximação exagerada da estética abstracionista. 

c) apresentação gradativa da coloquialidade da linguagem. 

d) exploração hiperbólica da expressão “inúmeras coroas”. 

e) citação aleatória de nomes de diferentes artistas.  

 

8. Aurélia pousara a mão no ombro do marido (...), colocou-se diante de seu cavalheiro e entregou-lhe a 
cintura mimosa. Era a primeira vez, e já tinham mais de seis meses de casados; era a primeira vez que 
o braço de Seixas enlaçava a cintura de Aurélia. Explica-se pois o estremecimento que ambos 
sofreram ao mútuo contacto (...). As senhoras não gostam da valsa, senão pelo prazer de sentirem-se 
arrebatadas no turbilhão.(...) Mas é justamente aí que o está perigo. Esse enlevo inocente da dança 
entrega a mulher palpitante, inebriada, às tentações do cavalheiro, delicado embora, mas homem, que 
ela sem querer está provocando com o casto requebro de seu talhe e transpassando com as tépidas 
emanações de seu corpo. 

José de Alencar 

    

Passando a frase “ela sem querer está provocando o cavalheiro” para a voz passiva, a forma verbal 

obtida é 

a) “estaria sendo provocado”. 

b) “foi provocado”. 

c) “havia sido provocado”. 

d) “tinha provocado”. 

e) “está sendo provocado”. 
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9. Em junho de 1913, embarquei para a Europa a fim de me tratar num sanatório suíço. Escolhi o de 
Clavadel, perto de Davos-Platz, porque a respeito dele me falara João Luso, que ali passara um inverno 
com a senhora. Mais tarde vim a saber que antes de existir no lugar um sanatório, lá estivera por algum 
tempo Antônio Nobre. “Ao cair das folhas”, um de seus mais belos sonetos, talvez o meu predileto, 
está datado de “Clavadel, outubro, 1895”. Fiquei na Suíça até outubro de 1914. 

BANDEIRA, M. Poesia completa e prosa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1985. 

 

No relato de memórias do autor, entre os recursos usados para organizar a sequência dos eventos 

narrados, destaca-se a 

a) construção de frases curtas a fim de conferir dinamicidade ao texto. 

b) presença de advérbios de lugar para indicar a progressão dos fatos. 

c) alternância de tempos do pretérito para ordenar os acontecimentos. 

d) inclusão de enunciados com comentários e avaliações pessoais. 

e) alusão a pessoas marcantes na trajetória de vida do escritor. 

 

10. YAHOO TENTA COMPRAR AOL E BARRAR AVANÇO DO GOOGLE  
O Yahoo negocia com a Time Warner a compra do site America Online (AOL), segundo a revista Fortune. 

A compra seria uma tentativa de chamar atenção dos investidores e tirar o foco do Google. O Yahoo 

era líder em buscas na internet até a chegada do Google, que detém o domínio desse mercado.  
O Estado de São Paulo, 30 out. 2006. 

 

Em relação aos verbos destacados no texto, é possível afirmar que 

a) todos estão no modo subjuntivo e, por isso, expressam os fatos como possibilidades.  

b) todos estão no modo indicativo, no entanto, “seria” expressa o fato como possibilidade. 

c) “negocia” e “detém” estão no modo indicativo, ao passo que “seria” e “era” estão no subjuntivo; 

por isso, os primeiros expressam os fatos como verdades, enquanto os últimos os expressam 

como possibilidades. 

d) “negocia” e “detém” estão no modo imperativo, ao passo que “seria” e “era” estão no modo 

indicativo; por isso, os primeiros expressam os fatos como ordens, enquanto os últimos os 

expressam como verdades.  

e) “negocia”, “era” e “detém” estão no modo indicativo, ao passo que “seria” está no modo subjuntivo; 

por isso, os primeiros expressam os fatos como possibilidades, enquanto o último o expressa 

como verdade.  
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Gabarito 

 

1. E 

O uso de gerúndio caracteriza ação contínua, de movimento. Logo, configura uma dinamicidade ao 

cenário da narrativa.  

 

2. C 

O pretérito imperfeito representa uma ação ocorrida no passado que não foi completamente terminada. 

Expressa uma ideia de duração e é muito utilizada em fábulas e lendas. 

 

3. E 

o verbo auxiliar precisa ser conjugado no mesmo tempo (pretérito perfeito) e o verbo principal vai para 

uma de suas formas nominais, dando ideia de ação concluída no passado.  

 

4. C 

O modo imperativo pode indicar pedido, apelo ou súplica. Os textos publicitários utilizam esse modo 

para persuadir e envolver o leitor.  

 

5. D 

Para transformar a oração em voz passiva, é preciso acrescentar o verbo “ser”, mantendo o verbo auxiliar 

da locução na voz ativa no passado e alterando o verbo principal para  a forma nominal do particípio.  

 

6. D 

O uso de verbos na primeira pessoa do plural “nós” é estratégia argumentativa de envolvimento e 

referência direta ao leitor.  

 

7. A 

O verbo “beber” recebe novo significado, passa a significar “absorver”. 

 

8. E 

“O cavalheiro está sendo provocado sem querer por ela”. 

 

9. C 

Os tempos verbais alternados no pretérito contribuem para expressar fatos do passado, fatos que eram 

contínuos no passado e terminaram também.  

 

10. B 

Os verbos estão no presente do indicativo e o “seria” está no futuro do pretérito que indica uma 

possibilidade futura. 
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Verbos (conceito, locução verbal e modos verbais) 

 

Resumo 

 

Conceito 
Verbo é uma palavra de forma variável que exprime o que se passa, isto é, um acontecimento 

representado no tempo. Tal expressividade é manifestada em indicações de ação, estado ou fenômenos da 

natureza. 

Exemplo:  

I. Estudamos ontem à noite. 

II.  Choveu muito pela manhã. 

III. Ana continua a comer. 

IV. Luana estava linda na festa. 

 

Flexões verbais 

Os verbos podem variar em número, pessoa, modo, tempo, aspecto e voz. 

I. Número: Estudo (singular); Estudamos (plural); 

II. II. Pessoa: Podemos dizer que seriam os pronomes do caso reto. Eu e Nós quando se trata 

daquele que fala; Tu e vós são a quem se fala; Ele ou Ela e Eles ou Elas são as pessoas de quem 

se fala.  

III.  Modos: Indicam certeza, dúvida, mando, suposição; são as formas possíveis dos verbos para 

indicar essas atitudes sobre o que se enuncia. Na Língua Portuguesa, temos 3 modos: Indicativo, 

Subjuntivo e Imperativo.  

IV. Tempo: como o próprio nome já diz, é a variação que indica o momento em que ocorre o fato 

expressado pelo verbo. São o Presente e as subdivisões de Pretérito e Futuro, englobadas por 

seus respectivos modos. 

V. Aspecto: manifesta o ponto de vista do locutor sobre a ação expressa pelo verbo. Isso se reflete 

na divisão dos tempos verbais em perfeitas, mais-que-perfeitas e imperfeitas. Aqui, considera-

se se a expressividade do verbo mostra a ação concluída, ou não concluída.  

Exemplos:  

1. Ele estudava muito. (A ação começou no passado, foi contínua durante um tempo e terminou no 

passado. Note que no presente, o sujeito Ele já não estuda) 

 

2. Ele estudou ontem. (A ação é mais pontual, não tem ideia de continuidade). 

 

3. Ele explicou que estudara muito antes da prova. (A ação do verbo Estudar é anterior a do verbo 

Explicar) 

Outra questão pertinente ao aspecto verbal é o contexto em que ele acontece: 
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4. João começou a comer. João continua a comer. João acabou de comer. (Note que o verbo auxiliar 

acrescenta valores ao verbo principal, alterando, assim, seu aspecto) 

 

Locução verbal 
É o conjunto formado por um verbo auxiliar e um verbo principal, onde conjuga-se apenas o auxiliar; 

o verbo principal sempre vem em uma de suas formas nominais: particípio, gerúndio ou infinitivo impessoal. 

Os auxiliares mais comuns são: ter, haver, ser e estar. Porém, nada impede que outros verbos assumam essa 

função. 

 

Obs: Quando os verbos Ter e Haver forem auxiliares de verbos principais no infinitivo e contribuírem para 

exprimir obrigatoriedade ou firme propósito, o uso de preposição antes do verbo principal se faz 

necessário. Ex: Tenho de cantar neste espetáculo! 

 

Obs2: Gerudismo! Construções como “Vou estar fazendo”, “Devo estar transferindo” são consideradas 

coloquiais. Não há necessidade de dois núcleos verbais para essas locuções. O mais adequado para a 

norma padrão é que se evite essas ocorrências: Estarei fazendo ou Farei e Estarei transferindo ou 

Transferirei são exemplos de alternativas aceitas pela norma culta.  

 

Modo: caracteriza as diferentes maneiras como podemos utilizar o verbo, dependendo da significação que 

pretendemos dar a ele.  

• Indicativo: expressa certeza de um fato. Ex.: Eu irei ao jogo. 

• Subjuntivo: expressa dúvida, possibilidade, hipótese, condição. Ex.: Querem que eu vá ao jogo./Se 

eu fosse ao jogo, sairia mais cedo./Se eu for ao jogo, avisarei. 

• Imperativo: expressa ordem, sugestão, súplica, pedido. Ex.: Empreste-me a borracha, por 

favor!/Arrume essa bagunça! 

 

Tempo: indica o momento em que o processo verbal ocorre. Os tempos verbais podem ser simples 

(formados por apenas um verbo) ou compostos (formados pela locução “ter (ou haver) + particípio do 

verbo).  

i. Simples 

i.a) Modo indicativo 

• Presente: Indica uma ação no momento da fala. 

• Ex.: Eu acordo. Tu aprendes. Ele dorme. 

• Pretérito imperfeito: Indica uma ação ocorrida anteriormente ao momento da fala, de continuidade, 
habitual. 

• Ex.: Eu acordava. Tu aprendias. Ele dormia.  

• Pretérito perfeito:Indica uma ação já realizada, concluída. 

• Ex.: Eu acordei. Tu aprendeste. Ele dormiu. 
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• Pretérito mais-que-perfeito: Indica uma ação passada, concluída antes de outro fato (ambos no 
passado). 
Ex.: Eu acordara. Tu aprenderas. Ele dormira.  

• Futuro do presente: Indica uma ação futura, que ainda irá acontecer.  

• Ex.: Eu acordarei. Tu aprenderás. Ele dormirá. 

• Futuro do pretérito:Indica uma ação futura em relação ao passado, ação que teria acontecido em 
relação a um fato já ocorrido no passado.  

• Ex.: Eu acordaria. Tu aprenderias. Ele dormiria.  

 

i.b) Modo subjuntivo 

• Presente: Expressa uma hipótese, desejo, suposição, dúvida que pode ocorrer no momento atual. 

• Ex.: É conveniente que estudes para o exame. 

• Pretérito imperfeito:  Expressa um fato passado, mas posterior a outro já ocorrido. Também usado 
para expressar condição e desejo. 

• Ex.: Eu esperava que ele pegasse o carro.. 

• Futuro: Enuncia um fato que pode ocorrer num momento futuro em relação ao atual. Também pode 
expressar possibilidade. 

• Ex.: Quando ele vier à padaria, pegará as tortas. 

 

ii. Compostos 

ii.a) Modo indicativo 

• Pretérito perfeito: o auxiliar é flexionado no presente do indicativo.  
• Ex.: Eu tenho dito. 

• Pretérito mais-que-perfeito: o auxiliar é flexionado no pretérito imperfeito do indicativo.  

• Ex.: Eu tinha dito.  

• Futuro do presente: o auxiliar é flexionado no futuro do presente do indicativo.  
• Ex.: Eu terei dito. 

• Futuro do pretérito: o auxiliar é flexionado no futuro do pretérito.  

• Ex.: Eu teria dito. 

 

ii.b) Modo subjuntivo 

• Pretérito perfeito: o auxiliar é flexionado no presente do subjuntivo. 

• Ex.: (Que) Eu tenha dito. 

• Pretérito mais-que-perfeito: o auxiliar é flexionado no pretérito imperfeito do subjuntivo. 

• Ex.: (Se) Eu tivesse dito. 

• Futuro: o auxiliar é flexionado no futuro do subjuntivo. 

• Ex.: (Quando) Eu tiver dito. 
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Formação do Imperativo 
 

Pronome Presente do Indicativo Imperativo Afirmativo Presente do Subjuntivo Imperativo Negativo 

Eu Corro (não existe) Que corra (não existe) 

Tu Corres (-s) →  Corre Que corras →  Não corras 

Ele (você) Corre Corra  ←  Que corra  →  Não corra 

Nós Corremos Corramos   ← Que corramos →  Não corramos 

Vós Correis (-s) →  Correi  Que correis →  Não correis 

Eles Correm Corram ←  Que corram →  Não corram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

5 

Português 
 

Exercícios 

 

1.  Por Martha Medeiros 
 

Estava conversando com uma amiga, dia desses. Ela comentava sobre uma terceira pessoa, que eu 

não conhecia. Descreveu-a como sendo boa gente, esforçada, ótimo caráter. "Só tem um probleminha: 

não é habitada". Rimos. É uma expressão coloquial na França — habité — mas nunca tinha escutado 

por estas paragens e com este sentido. Lembrei-me de uma outra amiga que, de forma parecida, 

também costuma dizer "aquela ali tem gente em casa" quando se refere a pessoas que fazem 

diferença. 

Uma pessoa pode ser altamente confiável, gentil, carinhosa, simpática, mas se não é habitada, 

rapidinho coloca os outros pra dormir. Uma pessoa habitada é uma pessoa possuída, não 

necessariamente pelo demo, ainda que satanás esteja longe de ser má referência. Clarice Lispector 

certa vez escreveu uma carta a Fernando Sabino dizendo que faltava demônio em Berna, onde morava 

na ocasião. A Suíça, de fato, é um país de contos de fada onde tudo funciona, onde todos são belos, 

onde a vida parece uma pintura, um rótulo de chocolate. Mas falta uma ebulição que a salve do 

marasmo. 

Retornando ao assunto: pessoas habitadas são aquelas possuídas, de fato, por si mesmas, em 

diversas versões. Os habitados estão preenchidos de indagações, angústias, incertezas, mas não são 

menos felizes por causa disso. Não transformam suas "inadequações" em doença, mas em força e 

curiosidade. Não recuam diante de encruzilhadas, não se amedrontam com transgressões, não 

adotam as opiniões dos outros para facilitar o diálogo. São pessoas que surpreendem com um gesto 

ou uma fala fora do script, sem nenhuma disposição para serem bonecos de ventríloquos. Ao contrário, 

encantam pela verdade pessoal que defendem. Além disso, mantêm com a solidão uma relação mais 

do que cordial. 

Então são as criaturas mais incríveis do universo? Não necessariamente. Entre os habitados há de 

tudo, gente fenomenal e também assassinos, pervertidos e demais malucos que não merecem 

abrandamento de pena pelo fato de serem, em certos aspectos, bastante interessantes. Interessam, 

mas assustam. Interessam, mas causam dano. Eu não gostaria de repartir a mesa de um restaurante 

com Hannibal Lecter, "The Cannibal", ainda que eu não tenha dúvida de que o personagem 

imortalizado por Anthony Hopkins renderia um papo mais estimulante do que uma conversa com, sei 

lá, Britney Spears, que só tem gente em casa porque está grávida. 
Que tenhamos a sorte de esbarrar com seres habitados e ao mesmo tempo inofensivos, cujo único 

mal que possam fazer é nos fascinar e nos manter acordados uma madrugada inteira. Ou a vida inteira, 

o que é melhor ainda. 

 

Considere o excerto “Estava conversando com uma amiga, dia desses” e o que se diz sobre ele. Marque 

a alternativa incorreta. 

a) Tem-se uma locução verbal de gerúndio - estava conversando -, em que estava é o verbo 
auxiliar e conversando é o verbo principal. 

b) O verbo auxiliar, presente exemplo, empresta um matiz semântico novo ao verbo principal; 
c) Sob o ponto de vista da norma culta, a locução verbal apresenta marca de oralidade conhecida 

como gerundismo e está inadequada para uso. 
d) Do ponto de vista aspectual, estava conversando não é o mesmo que conversava. Em estava 

conversando, a ideia de ação verbal em curso é mais forte do que em conversava. Essa 
constatação é importante principalmente na leitura de um texto literário, que pode ter em cada 
elemento uma carga expressiva a mais.  

 



 
 

 

 

6 

Português 
 

2. História da pintura, história do mundo  
 
O homem nunca se contentou em apenas ocupar os espaços do mundo; sentiu logo a necessidade de 

representá-los, reproduzi-los em imagens, formas, cores, desenhá-los e pintá-los na parede de uma 

caverna, nos muros, numa peça de pano, de papel, numa tela de monitor. Acompanhar a história da 

pintura é acompanhar um pouco a história da humanidade. É, ainda, descortinar o espaço íntimo, o 

espaço da imaginação, onde podemos criar as formas que mais nos interessam, nem sempre 

disponíveis no mundo natural. Um guia notável para aprender a ler o mundo por meio das formas com 

que os artistas o conceberam é o livro História da Pintura, de uma arguta irmã religiosa, da ordem de 

Notre Dame, chamada Wendy Beckett. Ensina-nos a ver em profundidade tudo o que os pintores 

criaram, e a reconhecer personagens, objetos, fatos e ideias do período que testemunharam.  

A autora começa pela Pré-História, pela caverna subterrânea de Altamira, em cujas paredes, entre 

15000 e 12000 a.C., toscos pincéis de caniços ou cerdas e pó de ocre e carvão deixaram imagens de 

bisões e outros animais. E dá um salto para o antigo Egito, para artistas que já obedeciam à chamada 

“regra de proporção”, pela qual se garantia que as figuras retratadas − como caçadores de aves e 

mulheres lamentosas no funeral de um faraó − se enquadrassem numa perfeita escala de medidas. 

Já na Grécia, a pintura de vasos costuma ter uma função narrativa: em alguns notam-se cenas da 

Ilíada e da Odisseia. A maior preocupação dos artistas helenísticos era a fidelidade com que 

procuravam representar o mundo real, sobretudo em seus lances mais dramáticos, como os das 

batalhas.  

A arte cristã primitiva e medieval teve altos momentos, desde os consagrados à figuração religiosa 

nas paredes dos templos, como as imagens da Virgem e do Menino, até as ilustrações de exemplares 

do Evangelho, as chamadas “iluminuras” artesanais. Na altura do século XII, o estilo gótico se impôs, 

tanto na arquitetura como na pintura. Nesta, o fascínio dos artistas estava em criar efeitos de 

perspectiva e a ilusão de espaços que parecem reais. Mas é na Renascença, sobretudo na italiana, 

que a pintura atinge certa emancipação artística, graças a obras de gênios como Leonardo, 

Michelangelo, Rafael. É o império da “perspectiva”, considerada por muitos artistas como mais 

importante do que a própria luz. Para além das representações de caráter religioso, as paisagens 

rurais e retratos de pessoas, sobretudo das diferentes aristocracias, apresentam-se num auge de 

realismo.  

Em passos assim instrutivos, o livro da irmã Wendy vai nos conduzindo por um roteiro histórico da 

arte da pintura e dos sucessivos feitos humanos. Desde um jogo de boliche numa estalagem até 

figuras femininas em atividades domésticas, de um ateliê de ourives até um campo de batalha, tudo 

vai se oferecendo a novas técnicas, como a da “câmara escura”, explorada pelo holandês Vermeer, 

pela qual se obtinha melhor controle da luminosidade adequada e do ângulo de visão. Entram em cena 

as novas criações da tecnologia humana: os navios a vapor, os trens, as máquinas e as indústrias 

podem estar no centro das telas, falando do progresso. Nem faltam, obviamente, os motivos violentos 

da história: a Revolução Francesa, a sanguinária invasão napoleônica da Espanha (num quadro 

inesquecível de Goya), escaramuças entre árabes. Em contraste, paisagens bucólicas e jardins 

harmoniosos desfilam ainda pelo desejo de realismo e fidedignidade na representação da natureza.  

Mas sobrevém uma crise do realismo, da submissão da pintura às formas dadas do mundo natural. 

Artistas como Manet, Degas, Monet e Renoir aplicam-se a um novo modo de ver, pelo qual a imagem 
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externa se submete à visão íntima do artista, que a tudo projeta agora de modo sugestivo, numa luz 

mais ou menos difusa, apanhando uma realidade moldada mais pela impressão da imaginação 

criativa do que pelas formas nítidas naturais. No Impressionismo, uma catedral pode ser pouco mais 

que uma grande massa luminosa, cujas formas arquitetô- nicas mais se adivinham do que se traçam. 

Associada à Belle Époque, a arte do final do século XIX e início do XX guardará ainda certa inocência 

da vida provinciana, no campo, ou na vida mundana dos cafés, na cidade.  

Desfazendo-se quase que inteiramente dos traços dos impressionistas, artistas como Van Gogh e 

Cézanne, explorando novas liberdades, fazem a arte ganhar novas técnicas e aproximar-se da 

abstração. A dimensão psicológica do artista transparece em seus quadros: o quarto modestíssimo 

de Van Gogh sugere um cotidiano angustiado, seus campos de trigo parecem um dourado a saltar da 

tela. A Primeira Grande Guerra eliminará compreensões mais inocentes do mundo, e o século XX em 

marcha acentuará as cores dramáticas, convulsionadas, as formas quase irreconhecíveis de uma 

realidade fraturada. O cubismo, o expressionismo e o abstracionismo (Picasso, Kandinsky e outros) 

interferem radicalmente na visão “natural” do mundo.  

Por outro lado, menos libertário, doutrinas totalitaristas, como a stalinista e a nazifascista, pretenderão 

que os artistas se submetam às suas ideologias. Já Mondrian fará escola com a geometria das formas, 

Salvador Dalí expandirá o surrealismo dos sonhos, e muitas tendências contemporâneas passam a 

sofrer certa orientação do mercado da arte, agora especulada como mercadoria.  

Em suma, a história da pintura nos ensina a entender o que podemos ver do mundo e de nós mesmos. 

As peças de um museu parecem estar ali paralisadas, mas basta um pouco da nossa atenção a cada 

uma delas para que a vida ali contida se manifeste. Com a arte da pintura aprenderam as artes e 

técnicas visuais do nosso tempo: a fotografia, o cinema, a televisão devem muito ao que o homem 

aprendeu pela força do olhar. Novos recursos ampliam ou restringem nosso campo de visão: 

atualmente muitos andam de cabeça baixa, apontando os olhos para a pequena tela de um celular. 

Ironicamente, alguém pode baixar nessa telinha “A criação do homem”, que Michelangelo produziu 

para eternizar a beleza do forro da Capela Sistina.  
(BATISTA, Domenico, inédito) 

Desfazendo-se quase que inteiramente dos traços dos impressionistas, artistas como Van Gogh e Cézanne, 

explorando novas liberdades, fazem a arte ganhar novas técnicas e aproximar-se da abstração.  

 

Considerada a frase acima, em seu contexto, comenta-se com propriedade:  

a) As formas verbais de gerúndio Desfazendo-se e explorando devem ser entendidas como 

correspondendo às seguintes ideias: “Quando se desfaziam” e “se exploravam”.  

b) Em artistas [...] fazem a arte ganhar novas técnicas e aproximar-se da abstração, “fazem ganhar” 

constitui uma locução verbal.  

c) Desenvolvendo as orações reduzidas presentes em artistas [...] fazem a arte ganhar novas 

técnicas e aproximar-se da abstração, obtém-se “artistas [...] fazem que a arte ganha novas 

técnicas, se aproximando da abstração”.  

d) O emprego associado de quase e inteiramente, palavras que se excluem mutuamente, afeta a 

clareza da frase, cujo sentido pode ser apreendido apenas pelo conhecimento prévio do leitor 

acerca dos impressionistas.  

e) É aceitável admitir que as ações expressas pelos verbos “desfazer” e “explorar” se realizem em 

concomitância. 



 
 

 

 

8 

Português 
 

3. No dia seguinte fui à casa da filha do dono da livraria [...]. Não me mandou entrar. Olhando bem para 

meus olhos, disse-me que havia emprestado o livro a outra menina, e que eu voltasse no dia seguinte 

para buscá-lo. [...] Dessa vez nem caí; guiava-me a promessa do livro, o dia seguinte viria, os dias 

seguintes seriam mais tarde a minha vida inteira, o amor pelo mundo me esperava, andei pulando 

pelas ruas como sempre e não caí nenhuma vez.  
Clarice Lispector. Felicidade Clandestina. RJ: ed. Rocco, 1998. p. 9. 

 

Marque a alternativa incorreta quanto à análise gramatical do texto.  

a) A ausência da vírgula para indicar o deslocamento da expressão adverbial sublinhada constitui 

erro de pontuação nos trechos: 1. No dia seguinte fui à casa da filha do dono da livraria [...]; 2. 

Dessa vez nem caí; 3. [...] os dias seguintes seriam mais tarde a minha vida inteira, [...]  

b) A oração “Não me mandou entrar.” pode ser escrita, sem alteração de sentido, da seguinte forma: 

“Não mandou que eu entrasse.”  

c) O adjunto adverbial exigido pelo verbo “ir” tanto pode ser introduzido pela preposição “a”, 

conforme no texto, como pode ser introduzido pela preposição “em”: “No dia seguinte fui na casa 

da filha do dono da livraria [...]”.  

d) A locução verbal “havia emprestado”, no trecho “[...] disse-me que havia emprestado o livro a outra 

menina, [...]”, corresponde ao pretérito mais-que-perfeito composto, podendo, pois, ser substituído 

corretamente por “emprestara”, que é o pretérito mais-que-perfeito simples do verbo “emprestar”.  

e) O nome “amor” pode relacionar-se com complementos precedidos das preposições “a”, “de” e 

“por”. Em “[...] o amor pelo mundo me esperava [...]”, a preposição “por” pode ser substituída pela 

preposição “a”, sem que o sentido da expressão seja alterado. 
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4. O Menino da Porteira  
 
Toda a vez que eu viajava  

Pela estrada de Ouro Fino,  

De longe eu avistava  

A figura de um menino,  

Que corria abri[r] a porteira  

Depois vinha me pedindo:  

– Toque o berrante, seu moço,  

Que é p’ra mim ficá[ar] ouvindo.  
 (Luisinho, Limeira e Zezinha, 1955)  

 

Meu bem querer  

Meu bem-querer 

 É segredo, é sagrado,  

Está sacramentado  

Em meu coração.  

Meu bem-querer  

Tem um quê de pecado  

Acariciado pela emoção.  

Meu bem-querer, meu encanto,  

Tô sofrendo tanto, amor.  

 

E o que é o sofrer  

Para mim, que estou  

Jurado p’ra morrer de amor?  
(Djavan. Alumbramento. Emi-Odeon. 1980) 

 

“O menino da porteira”, cururu gravado em 1955, mostra-se como um significativo exemplo de 

projeção da linguagem oral cotidiana na poesia-canção popular brasileira. Observe o verso Que é 

p’ra mim ficá[ar] ouvindo, e compare-o com o verso Pra mim, que estou, de Djavan. Num deles ocorre 

um fato lingüístico que a gramática normativa considera “erro de português”. A indicação do “erro” e 

a “correção” correspondente estão em  

a) p’ra mim, de “O menino da porteira”, que deveria ser corrigida para p’ra eu, pois o pronome pessoal 
eu é objeto direto da locução verbal ficá ouvindo.  

b) para mim, de “Meu bem-querer”, que deveria ser corrigida para para eu, porque o pronome pessoal 
eu é sujeito do verbo estou.  

c) para mim, de “Meu bem-querer”, que deveria ser corrigida para p’ra eu, por analogia a p’ra morrer, 
do verso seguinte.  

d) p’ra mim, de “O menino da porteira”, que deveria ser corrigida para p’ra eu, uma vez que o pronome 
pessoal eu é sujeito da locução verbal ficá ouvindo.  

e) p’ra mim, de “O menino da porteira”, que deveria ser corrigida para para eu, por se tratar de uma 
locução adverbial. 
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5. Do lado de fora dos muros da Febem, a realidade da infância no Brasil é igualmente revoltante. 

Segundo dados do IBGE, 40% das crianças brasileiras entre zero e 14 anos vivem em condições 

miseráveis, ou seja, a renda mensal familiar não passa de metade do salário mínimo.  
O desafio é tão dramático que muita gente acaba dando de ombros, convencida de que se chegou a 

uma situação da qual não há retorno. É um erro. Neste momento, milhares de fundações e 

organizações não governamentais, ONGs, estão demonstrando como boas ideias, um pouco de 

dinheiro e muita disposição podem mudar essa realidade para melhor. Se elas conseguem realizar 

transformações positivas em universos limitados o bom senso indica que basta copiar o exemplo 

apropriado. Estima-se que só as fundações (...) estejam investindo 500 milhões de reais por ano numa 

infinidade de programas de cunho educacional, cultural, esportivo, de saúde, lazer e até mesmo de 

estímulo a iniciativas governamentais bem-sucedidas. Estão mostrando como é possível, se não 

resolver o problema de milhões, pelo menos prevenir o de centenas de milhares e recuperar outros 

tantos. 

Revista Veja 

“ESTÃO MOSTRANDO como é possível, se não resolver o problema de milhões, pelo menos 

prevenir O de centenas de milhares e recuperar outros tantos.” 

No texto III, a locução verbal e o pronome destacados, no processo coesivo textual, referem-se, 

respectivamente, a: 

a) ”fundações e organizações não governamentais.” 

b) “transformações” e “bom senso”. 

c) ”fundações” e “estímulo”. 

d) “programas” e “desafio”. 

e) ”iniciativas governamentais” e “retorno”. 
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6. Assinale a opção que descreve corretamente UMA das ocorrências de formas verbais em 

fragmentos da obra "Os colegas": 
 

(1) 

- Não vai dar pé, ninguém vai acreditar que você é dono deles. 

(2) 

- E o bom daquele sonho é que ela ia acordar e ver que tudo que tinha sonhado continuava a ser 

verdade. 

(3) 

- Pega a mangueira aí! 

- Desenrola! 

- Engata naquela torneira! 

- Abre a torneira todinha! 

 

a) Uso de locução verbal (ir + infinitivo) com o verbo auxiliar no imperfeito do indicativo em vez do 

futuro do pretérito. 

b) Uso do pretérito-mais-que-perfeito simples em vez do pretérito imperfeito do indicativo. 

c) Uso de formas do subjuntivo em vez do imperativo. 

d) Uso de locução verbal (ir + infinitivo) com o verbo auxiliar no imperfeito do indicativo em vez do 

imperfeito do indicativo. 

e) Uso de locução verbal (ir + infinitivo) com o verbo auxiliar no presente do indicativo em vez do 

presente do subjuntivo. 
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7. “Narizinho correu os olhos pela assistência. Não podia haver nada mais curioso. Besourinhos de 

fraque e flores na lapela conversavam com baratinhas de mantilha e miosótis nos cabelos. Abelhas 

douradas, verdes e azuis falavam mal das vespas de cintura fina – achando que era exagero usar 

coletes tão apertados. Sardinhas aos centos criticavam os cuidados excessivos que as borboletas de 

toucados e de gaze tinham com o pó das suas asas. Mamangavas de ferrões amarrados para não 

morderem. E canários cantando, e beija-flores beijando as flores, e camarões camaronando, e 

caranguejos caranguejando, tudo que é pequenino e não morde, pequeninando e não mordendo.” 
(LOBATO, Monteiro. Reinações de Narizinho) 

 

No último período do trecho, há uma série de verbos no gerúndio, que servem para caracterizar o 

ambiente descrito. Expressões como “camaronando”, “caranguejando” e “pequeninando e não 

mordendo” criam, principalmente, efeitos de: 

a) esvaziamento de sentido 

b) monotonia do ambiente 

c) estaticidade dos animais 

d) interrupção dos movimentos 

e) dimamicidade do cenário 

 

 

8. Assinale a alternativa em que a forma verbal em destaque do período 2 não substitui corretamente a 

do período 1: 

a) 1. Economistas afirmam que já foi descoberto o remédio para a inflação no Brasil. 

    2. Economistas afirmam já ter sido descoberto o remédio para a inflação no Brasil. 

b) 1. Não souberam ou não me quiseram dizer para onde você tinha ido. 

    2. Não souberam ou não me quiseram dizer para onde você fora.  

c) 1. Eram passados já muitos anos, desde o acidente.  

    2. Haviam passado já muitos anos, desde o acidente. 

d) 1. Honrarás a teu pai e à tua mãe. 

     2. Honra a teu pai e à tua mãe.  

e) 1. Ao chegar à sua casa, o seu amigo já terá partido.  

    2. Ao chegar à sua casa, o seu amigo já partirá.  

 

 

9. Uma das alternativas abaixo está errada quanto à correspondência no emprego dos tempos verbais. 

Assinale-a. 

a) Porque arrumara carona, chegou cedo à cidade. 

b) Se tivesse arrumado carona, chegaria cedo à cidade. 

c) Embora arrume carona, chegará tarde. 

d) Embora tenha arrumado carona, chegou tarde. 

e) Se arrumar carona, chegaria cedo à cidade. 
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Questão contexto 

Analise a tirinha abaixo e identifique qual a crítica gramatical feia na fala do último quadrinho. Explique por 

que ela é considerada um erro para a norma culta da língua portuguesa.  
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Gabarito 

 

1. C 

A alternativa não possui uma afirmação válida sobre a locução verbal em questão porque não é um caso 

de gerundismo. O uso do gerúndio aqui não é considerado erro. 

2. E 

Os dois verbos estão conjugados no gerúndio, no contexto original, por isso a ocorrência é simultânea.  

3. C 

O verbo ir é regido pela preposição “a”. Não seria correto, portanto, dizer “fui na”. 

4. D 

Os pronomes pessoais do caso reto sempre são sujeitos dos verbos. O pronome MIM não poderia ser 

sujeito, já que é oblíquo e funciona normalmente como objeto. 

5. A 

Era preciso apenas entender quem era o sujeito da locução verbal e a qual termo o pronome se referia. 

6. A 

A própria alternativa se justifica, porque apresenta a explicação gramatical correta.  

7. E 

O predomínio do uso do pretérito imperfeito do indicativo (conversavam, falavam, criticavam, tinham) 

caracteriza o texto descritivo e os neologismos, gerúndios criados a partir de substantivos e adjetivos, 

emprestam dinamicidade ao cenário.  

8. E 

“terá partido” é forma composta do futuro do presente do indicativo “partirá” 

9. E 

O correto seria “se arrumasse carona”, porque o futuro do pretérito “chegaria” pede a combinação com 

o pretérito do subjuntivo.  

 

Questão Contexto  

A crítica feita na tirinha se refere ao uso exagerado de formas verbais no gerúndio em locuções 

verbais que apresentam 2 núcleos, quando deveriam apresentar apenas 1. 
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Casos particulares de estequiometria: grau de pureza e rendimento 

 

Resumo 

 

Quando os reagentes não são substâncias puras(Grau de pureza) 

Em alguns casos na estequiometria os reagentes da reação vem com impurezas, principalmente em 

reações industriais, ou porque são mais baratos ou porque já são encontrados na natureza acompanhados 

de impurezas (o que ocorre, por exemplo, com os minérios). Consideremos o caso do calcário, que é um 

mineral formado principalmente por CaCO3 (substância principal),porém acompanhado de várias outras 

substâncias (impurezas). Digamos que tenhamos 100kg do mineral calcário, porém, 90kg são compostos 

por CaCO3, que é o componente principal desse minério e o que necessariamente vai reagir numa reação 

química qualquer. Sendo assim, dizemos que 90% de todo minério recolhido é CaCO3, logo, 10kg são apenas 

impurezas, que, geralmente, não reagem e não entram no cálculo estequiométrico. Com essa análise 

chegamos a conclusão que essa amostra de minério tem 90% de pureza, ou seja, dos 100kg que nós 

recolhemos 90kg serão utilizados. 

Sendo assim, define-se: 

Porcentagem ou grau de pureza é a porcentagem da massa da substância pura em relação à massa total da 

amostra. 

 

Vejamos um exemplo:  

 

Uma amostra de calcita, contendo 80% de carbonato de cálcio, sofre decomposição quando submetida 

a aquecimento, segundo a equação abaixo:  

 

CaCO3 → CaO + CO2 

 

Qual a massa de óxido de cálcio obtida a partir da queima de 800 g de calcita?  

Resolução:  

O enunciado nos diz que a calcita contém apenas 80% de CaCO3 . Temos então o seguinte cálculo de 

porcentagem:  

 

1ª linha) 800 g de calcita _________ 100%  

2ª linha) x g de CaCO3 _________  80% de → Grau de pureza 

 

X = 640 g de CaCO3 puro 

 

Note que é apenas essa massa (640g de CaCO3 puro)que irá participar da reação. Assim, teremos o 

seguinte cálculo estequiométrico: 
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2º exemplo 

Deseja-se obter 180 L de dióxido de carbono, medidos nas condições normais de temperatura e 

pressão, pela calcinação de um calcário com 90% de pureza de CaCO3 (massas atômicas: C = 12; O = 16; Ca 

= 40). Qual é a massa de calcário necessária?  

 

CaCO3 → CaO + CO2 

 

Resolução:  

Esta questão é do “tipo inverso” da anterior. Na anterior era dada a quantidade do reagente impuro e 

pedida a quantidade do produto obtido, agora é dada a quantidade do produto que se deseja obter e pedida 

a quantidade do reagente impuro que será necessária. Pelo cálculo estequiométrico normal, teremos sempre 

quantidades de substâncias puras: 

CaCO3 → CaO + CO2 

100 g ____ 22,4 L (CNTP) 

x    ____  180 L (CNTP) 

x = 803,57 g de CaCO3 puro 

 

A seguir, um cálculo de porcentagem nos dará a massa de calcário impuro que foi pedida no problema: 

803,57g CaCO3 puro ________ 90% 

                             X  g  ________ 100% 

 

x = 892,85 g de calcário impuro 

 

Note que a massa obtida (892,85g) é forçosamente maior que a massa de CaCO3 puro (803,57g) obtida 

no cálculo estequiométrico, pois na massa do minério encontrada está contida as impurezas. 

 

Quando o rendimento da reação não é total 

Vamos considerar a reação C + O2  →CO2 , supondo que deveriam ser produzidos 100 litros de CO2 

(CNPT); vamos admitir também que, devido a perdas, foram produzidos apenas 90  litros de CO2 (CNPT), logo 

o rendimento foi de 90%.  

     100L _______ 100% 

 90L _______ x 

 

  X= 90% 
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Em casos assim, dizemos que: 

 

Rendimento é o quociente entre a quantidade de produto realmente obtida em uma reação e a quantidade 

que teoricamente seria obtida, de acordo com a equação química correspondente. 

 

Exemplo: 

Num processo de obtenção de ferro a partir da hematita (Fe2O3), considere a equação balanceada:  

Fe2O3 + 3C → 2Fe + 3CO 

(Massas atômicas: C = 12; O = 16; Fe = 56)  

 

Utilizando-se 4,8 toneladas (t) de minério e admitindo-se um rendimento de 80% na reação, a quantidade de 

ferro produzida será de:  

a) 2.688 kg  

b) 3.360 kg  

c) 1.344 t 

d) 2.688 t 

e) 3.360 t  

 

Resolução: Após o balanceamento da equação, efetuamos o cálculo estequiométrico da forma usual 

 

MMFe2O3 = (56x2) + (16x3) = 160g 

 

          160g de Fe2O3 
________ 112g de Fe 

4,8 x106 g de Fe2O3  
 ________  x 

X = 3,36 x106 g  

 

3,36 x106 g ______ 100% 

        Y         ______ 80% 

Y = 2,688 x106 g ou 2688 Kg 
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Exercícios 

 

1. As lâmpadas incandescentes tiveram a sua produção descontinuada a partir de 2016. Elas iluminam 
o ambiente mediante aquecimento, por efeito Joule, de um filamento de tungstênio (W,  Z 74).=  Esse 

metal pode ser obtido pela reação do hidrogênio com o trióxido de tungstênio 3(WO ),  conforme a 

reação a seguir, descrita na equação química não balanceada: 
 

3(s) 2(g) (s) 2 ( )WO H W H O+ → +  

 

Se uma indústria de produção de filamentos obtém 31,7 kg  do metal puro a partir de 50 kg  do óxido, 

qual é o rendimento aproximado do processo utilizado?  

(Dados: H 1g mol;=  O 16 g mol;=  W 183,8 g mol)=   

a) 20%     

b) 40%     

c) 70%     

d) 80%     

e) 90%     

   

2. Um mineral muito famoso, pertencente ao grupo dos carbonatos, e que dá origem a uma pedra 
semipreciosa é a malaquita, cuja a fórmula é: 2 2 3Cu (OH) CO  (ou 3 2CuCO Cu(OH) ).  

Experimentalmente pode-se obter malaquita pela reação de precipitação que ocorre entre soluções 

aquosas de sulfato de cobre II e carbonato de sódio, formando um carbonato básico de cobre II 

hidratado, conforme a equação da reação: 

 

4(aq) 2 3(aq) 2 ( ) 3 2(s) 2 4(aq) 2(g)2 CuSO 2 Na CO H O CuCO Cu(OH) 2 Na SO CO+ + →  + +  

 

Na reação de síntese da malaquita, partindo-se de 1.060 g  de carbonato de sódio e considerando-se 

um rendimento de reação de 90%,  o volume de 2CO  (a 25 C  e 1atm)  e a massa de malaquita 

obtida serão, respectivamente, de: 

Dados: 

- massas atômicas Cu 64 u;=  S 32 u;=  O 16 u;=  Na 23 u;=  C 12 u;=  H 1u.=  

- volume molar 24,5 L mol,  no estado padrão.  

a) 20,15 L  e 114 g     

b) 42,65 L  e 272 g     

c) 87,35 L  e 584 g     

d) 110,25 L  e 999 g     

e) 217,65 L  e 1.480 g     
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3. O silicato de sódio 2 3(Na SiO )  utilizado na composição do cimento, pode ser obtido através de um 

processo de calcinação (em elevada temperatura) da sílica 2(SiO )  com carbonato de sódio 

2 3(Na CO ),  de acordo com a equação química balanceada, representada a seguir: 
 

835 C
2(g) 2 3(s) 2 3(s) 2(g)SiO   Na CO  Na SiO   CO


+ ⎯⎯⎯⎯→ +  

 

Dados: 1 1
2 2 3M(SiO ) 60 g mol ; M(Na SiO ) 122 g mol− −= =  

Considerando que o rendimento desse processo foi de 70%,  a massa, em kg,  de 2 3Na SiO  formada a 

partir de 9 kg  de sílica foi de aproximadamente  

a) 10,4     

b) 12,8     

c) 14,6     

d) 17,2     

e) 18,3    

  

4. A calagem é uma etapa do preparo do solo para o cultivo agrícola em que materiais de caráter básico 
são adicionados ao solo para neutralizar a sua acidez, corrigindo o pH desse solo. 
Os principais sais, adicionados ao solo na calagem, são o calcário e a cal virgem. O calcário é obtido 

pela moagem da rocha calcária, sendo composto por carbonato de cálcio 3(CaCO )  e/ou de magnésio 

3(MgCO ).  A cal virgem, por sua vez, é constituída de óxido de cálcio (CaO)  e óxido de magnésio 

(MgO),  sendo obtida pela queima completa (calcinação) do carbonato de cálcio 3(CaCO ).  

Fontes: Sítio http://alunosonline.uol.com.br/quimica/calagem.html e Sítio https://pt.wikipedia.org/wiki/Calagem . Acessados 

em 21/03/2017. Adaptados.  

 

Observe a equação abaixo, que representa a calcinação de 1mol  de carbonato de cálcio (massa 

molecular de 1100 g mol )−  nas CNTP. 

 

3(s) (s) 2(g)CaCO CaO CO
Δ

⎯⎯→ +  

 

Que volume de 2CO  será obtido, considerando o rendimento reacional de 80%?   

a) 100 L.     

b) 44 L.     

c) 22,4 L.     

d) 17,9 L.     

   

 

 

 



 
 

 

 

6 

Química 
 

5. A minimização do tempo e custo de uma reação química, bem como o aumento na sua taxa de 
conversão, caracteriza a eficiência de um processo químico. Como consequência, produtos podem 
chegar ao consumidor mais baratos. Um dos parâmetros que mede a eficiência de uma reação 
química é o seu rendimento molar (R,  em %),  definido como 

 

produto

reagente limitante

n
R 100

n
=   

 

em que n  corresponde ao número de mols. O metanol pode ser obtido pela reação entre brometo de 

metila e hidróxido de sódio, conforme a equação química: 

 

3 3CH Br NaOH CH OH NaBr+ → +  

 

As massas molares (em g mol)  desses alimentos são: H 1; C 12; O 16; Na 23; Br 80.= = = = =  

 

O rendimento molar da reação, em que 32 g  de metanol foram obtidos a partir de 142,5 g  de brometo 

de metila e 80 g  de hidróxido de sódio, é mais próximo de  

a) 22%.     

b) 40%.     

c) 50%.     

d) 67%.     

e) 75%.     

   

 

6. Suplementos de cálcio podem ser ministrados oralmente na forma de pastilhas contendo 1g  de 

3CaCO .  No estômago, esse sal reage com ácido estomacal segundo a equação: 

 

3(s) (aq) 2(g) 2(aq) 2 ( )CaCO 2 HC CO CaC H O+ → + +  

 

Considerando que após 5  minutos da ingestão de uma pastilha desse suplemento o rendimento da 

reação seja de 60%,  a massa (em g)  de dióxido de carbono produzida será de 

Dados: Massas molares 1(g mol ) :−  H 1,0;=  C 12,0;=  O 16,0;=  C 35,5;=  Ca 40,0.=   

a) 0,13.     

b) 0,26.     

c) 0,44.     

d) 0,67.     

e) 0,73.     

   

 



 
 

 

 

7 

Química 
 

7. Fitas de magnésio podem ser queimadas quando em contato com fogo e na presença de gás oxigênio. 
Durante a reação, pode-se observar a formação de um sólido branco e a liberação de uma luz intensa. 
Suponha que uma fita de magnésio de 3 g,  com 80%  de pureza em massa, seja queimada. 

A massa aproximada, em gramas, do sólido branco será igual a  

a) 3.     

b) 4.     

c) 5.     

d) 6.     

  

8. A reação do permanganato de potássio com água oxigenada em meio sulfúrico propicia a formação 
de compostos com aplicações importantes, como fertilizantes, o sulfato de potássio e o sulfato de 
manganês. A equação química que representa essa reação está apresentada de forma não balanceada 
a seguir: 
 

4 2 4 2 2 2 4 4 2 2KMnO H SO H O K SO MnSO H O O+ + → + + +  

 

Considerando uma reação química que ocorra a partir de 1L  de ácido sulfúrico fumegante com 

96%  de pureza, o volume de gás oxigênio formado, sabendo que o meio reacional apresentava-se 

com 700 mmHg  de pressão e 15 C,  é aproximadamente igual a: 

- Considere a densidade do ácido sulfúrico fumegante igual a 31,83 g cm .  

- Constante universal dos gases perfeitos: 62,3 mmHg L mol K   

- H 1; S 32; O 16.= = =   

a) 30 L.     

b) 460 L.     

c) 670 L.     

d) 765 L.     

e) 800 L.     

   

9. A reação de ustulação da pirita 2(FeS )  pode ser representada pela equação a seguir: 
 

2(s) 2(g) 2 3(s) 2(g)4 FeS 11O Fe O 8 SO+ → +  

 

Considerando que o processo de ustulação ocorra nas CNTP, é correto afirmar que o volume de 

2SO  produzido na reação de 600 g  de pirita que apresente 50%  de pureza é de 

Dados: 1
2massa molar(g mo ) FeS 120− =   

a) 56,0 L.     

b) 112,0 L.     

c) 168,0 L.     

d) 224,0 L.     

e) 280,0 L.     
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10. A origem da personagem Coringa, inimigo do Batman, tem uma relação com a química. Ao cair em um 
tanque de ácido sulfúrico, um ladrão, conhecido como Capuz Vermelho, teve sua estrutura física 
modificada, ficando mais forte e desfigurado. Para destruir algumas evidências da origem de sua 
transformação, o vilão buscou neutralizar as 200  toneladas de ácido sulfúrico ( 98%  de pureza) 
restantes no tanque. 
 

 

 

Qual a massa, em toneladas, de hidróxido de sódio (100%  puro) que Coringa precisou usar? 

Dados: Massas atômicas (u) : H 1;=  O 16;=  Na 23;=  S 32=   

a) 40     

b) 80     

c) 160     

d) 200     

e) 400     
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Gabarito 

 

1. D 

3(s) 2(g) (s) 2 ( )WO 3 H W 3 H O

231,8 g

+ → +

183,8 g

  50 kg x

x 39,64 kg

39,64 kg

=

100%

31,70 kg y

y 80%

   

 

2. D 

 

2 3 3 2

4(aq) 2 3(aq) 2 ( ) 3 2(s) 2 4(aq) 2(g)

Na CO 106; CuCO Cu(OH) 222

2 CuSO 2 Na CO H O CuCO Cu(OH) 2 Na SO CO

2 106 g

=  =

+ + →  + +

 222 g 0,90 24,5 L 0,90

1.060 g



3 2CuCO Cu(OH)m  2

2

3 2

CO

CO

CuCO Cu(OH)

V

1.060 g 24,5 L 0,90
V 110,25 L

2 106 g

1.060 g 222 g 0,90
m 999 g

2 106 g


 
= =



 
= =



   

 

3. B 
835 C

2(g) 2 3(s) 2 3(s) 2(g)SiO   Na CO  Na SiO   CO

60 g


+ ⎯⎯⎯⎯→ +

122 g

9 kg
2 3

2 3

Na SiO

Na SiO

m

9 kg 122 g
m 18,3 kg

60 g

18,3 kg


= =

2 3Na SiO

100 % de rendimento

m'

2 3

2 3

Na SiO

Na SiO

70 % de rendimento

18,3 kg 70 %
m'

100 %

m' 12,81 kg


=

=
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4. D 

3(s) (s) 2(g)CaCO CaO CO

     1 mol

Δ
⎯⎯→ +

22,4 L

    22,4 L 100%

         x L 80%

x 17,92 L=

    

 

5. D 

3 3CH OH 32; CH Br 95; NaOH 40.= = =  

 

3 3CH Br NaOH CH OH NaBr

95 g

+ → +

40 g 32 g

142,5 g 80 g 32 g

95 80 7.600

142,5 40 5.700

7.600 5.700

 =

 =



 

 

3 3CH Br NaOH CH OH NaBr

95 g

+ → +

40 g 32 g

142,5 g

Excesso
de

reagente

80 g
3CH OHm

 

 

3CH OHm 48 g

48 g

=

100% de rendimento

32 g r

r 66,666% 67%= 

   

 

6. B 

3(s) (aq) 2(g) 2(aq) 2 ( )CaCO 2 HC CO CaC H O

100 g

+ → + +

44 g

1g x

x 0,44 g

0,44 g

=

100%

y 60%

y 0,26 g=
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7. B 

22Mg O 2MgO

2 24

+ →

 2 40

2,4 (3g 80%)



x

x 4g=

   

 

8. D 

2

22 2

4 2 4 2 2 2 4 4 2 2

7 2

1

O

7 2

1

5 O5 H O

4 2 4 2 2 2 4 4 2 2

KMnO H SO H O K SO MnSO H O O

Mn 5e Mn (redução) ( 2)

2O 2[O] 2e (oxidação) ( 5)

2Mn 10e 2Mn (redução)

10O 10[O] 10e (oxidação)

Então, 2KMnO 3H SO 5H O 1K SO 2MnSO 8H O 5O

+ − +

− −

+ − +

− −

+ + → + + +

+ → 

→ + 

+ →

→ +

+ + → + + + .

 

 

2 4H SO (fumegante) 3

g g
d 1,83 1.830

Lcm

1L

= =

2 4H SO (fumegante)

molar

mo

4 2 4 2 2 2 4 4 2 2

lar

molar

molar

1.830 g

96 % de pureza m 0,96 1.830 g 1.756,80 g

Cálculo do V :

P V 1 R T

7

2KMnO 3H SO 5H

00 V 1 62,3 (15 27

O 1K SO 2MnSO 8H O 5O

3 98

3)

V 25,63

g

2 L

 =  =

 =  

 = 

+ + → +

+

+ +





=

25,632 L

1.756

5

,80 g



2

2

O

O

V

V 765,82135 L 765 L= 

   

 

9. B 

2(s) 2(g) 2 3(s) 2(g)4 FeS 11O Fe O 8 SO

4 120 g

+ → +

 8 22,4 L

0,50 600 g




2

2

SO

SO

V

V 112,0 L=
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10. C 

Teremos: 

 

2 4 2 2 4H SO 2NaOH 2H O Na SO

98 g

+ → +

2 40 g

0,98 200 t



 NaOH

NaOH

m

m 160 t=
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Estequiometria simples e gases fora das CNTP 

 

Resumo 

 

Cálculo estequiométrico ou estequiometria é o cálculo das quantidades de reagentes e/ou produtos 

dasreações químicas baseados nas leis ponderais e proporções químicas. Na estequiometria temos que 

estar cientes das informações quantitativas que uma reação química, que podem ser representadas por 

diversas unidades, por exemplo: 

 

 

 

De acordo com as leis das reações, as proporções acima são constantes, e isso permite que eu monte 

uma regra de três para calcular as quantidades envolvidas numa reação genérica. Por exemplo: 

 

N2(g)             +              3 H2(g)              →             2 NH3(g) 

1 mol de N2      reage com    3 mol de H2     produzindo 2 mol de NH3 

 

Sendo assim, caso eu queira saber quantos mol de amônia eu produzo com 10 mol de N2 basta eu 

montar uma regra de simples partindo da reação dada e relacionando o dado da questão(10 mol) com o X. 

 

 

 

Portanto, se eu sei que 1 mol de N2 produzem 2 mol de NH3 eu posso chegar a conclusão que com 10 

mol de N2 eu produzo 20 mol de NH3 . 

Analogamente podemos utilizar qualquer uma das unidades apresentadas como dados ta questão, por 

exemplo usando a massa: 
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Como 1 mol de N2 equivale a 28g e produzem 34g de NH3, com uma regra de três simples consigo 

descobrir quanto de NH3 eu consigo produzir utilizando apensas 10g de N2. 

 

Resumindo: 

1º) Escrever a equação química mencionada no problema.  

2º) Balancear ou acertar os coeficientes dessa equação (lembre-se de que os coeficientes indicam a 

proporção em mols existente entre os participantes da reação).  

3º) Estabelecer uma regra de três entre o dado e a pergunta do problema, obedecendo aos coeficientes da 

equação, que poderá ser escrita em massa, ou em volume, ou em mols, conforme as conveniências do 

problema. 

 

Casos gerais 

 

1.1) Quando o dado e a pergunta são expressos em massa 

 

Calcular a massa de amônia (NH3) obtida a partir de 3,5 g de nitrogênio gasoso(N2) (massas atômicas: N = 

14; H = 1).  

Resolução: 

1 N2(g) + 3 H2(g)  → 2 NH3(g) 

1 mol de N2 = 28g 

  2 mol de NH3 = 2x17g(14+3) = 34g , logo... 

 

28g de N2 
_________ 34g de NH3 

3,5g de N2 
______  X de NH3 

X = 4,25g de NH3 

 

Neste exemplo, a regra de três obtida da equação foi montada em massa (gramas), pois tanto o dado 

como a pergunta do problema estão expressos em massa. 

 

 

1.2) Quando o dado é expresso em massa e a pergunta em volume(ou vice-versa) 

Calcular o volume de gás carbônico obtido, nas condições normais de pressão e temperatura, utilizando de 

290 g de gás butano (massas atômicas: C = 12; O = 16; H = 1).  

Resolução: 

C4H10(g) + 13 O2(g) → 4 CO2(g) + 5 H2O(g) 

                                                                                 2 

Lembrando a definição de Condições Normais de Temperatura e Pressão(P =1 atm ; T = 0ºC): 

1 mol de qualquer gás na CNTP ocupam 22,4L. 

58g de C4H10   __________ 4 x 22,4L de CO2 

290g de C4H10
 _______  X 

X = 448L de CO2 (Nas CNTP) 
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Agora a regra de três é, “de um lado”, em massa (porque o dado foi fornecido em massa) e, “do outro lado”, 

em volume (porque a pergunta foi feita em volume).  

 

1.3) Quando o dado e a pergunta são expressos em volume  

Um volume de 15 L de hidrogênio(H2), medido a 15 ° C e 720 mmHg, reage completamente com 

cloro. Qual é o volume de gás clorídrico(HCl)  produzido na mesma temperatura e pressão?  

Resolução: 

 

H2(g) + Cl2(g) → 2 HCl(g) 

 

1 volume de H2  
____produz____  2 volumes de HCl 

 

1L de H2  
________ 

 2L de HCl 

15 de H2  
 ________  V de HCl 

V = 30L de HCl (a 15 ° C e 720 mmHg, ou seja, fora das CNTP) 

 

O cálculo estequiométrico entre volumes de gases é um cálculo simples e direto, desde que os 

gases(reagente e produto) estejam nas mesmas condições de pressão e temperatura. 

 

1.4) Quando o dado é expresso em massa e a pergunta em mols (ou vice-versa) 

Quantos mols de gás oxigênio são necessários para produzir 0,45 gramas de água?  

(Massas atômicas: H = 1; O = 16) 

 

Resolução: 

 

H2(g) + O2(g) → 2 H2O(g) 

 

1 mol de O2
 ________

 2 x 18g de H2O 

X mol de O2
 ________ 0,45g de H2O 

X = 0,0125 mol de O2 ou 1,25 x 10² mol de O2 

 

1.5) Quando o dado é expresso em massa e a pergunta em número de partículas(ou vice-versa) 

Quantas moléculas de gás carbônico podem ser obtidas pela queima completa de 4,8 g de carbono 

puro?  

(Massa atômica: C = 12)  

Resolução: 

C + O2 → CO2 

 

12g de C _______ 6,02 x 10²³ moléculas de CO2 

4,8g de C _______ X moléculas de CO2 

X = 2,4 x 10²³ moléculas de CO2 
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1.6) Havendo duas ou mais perguntas  

(Neste caso, teremos uma resolução para cada uma das perguntas feitas) 

 

Quais são as massas de ácido sulfúrico e hidróxido de sódio necessárias para preparar 28,4 g de sulfato de 

sódio? (Massas atômicas: H = 1; O = 16; Na = 23; S = 32)  

 

Para a massa do ácido sulfúrico(H2SO4): 

H2SO4(aq) + 2 NaOH(aq) → Na2SO4(aq) +2  H2O(liq) 

 

98g de H2SO4  _____  142g de Na2SO4 

X  de H2SO4  _____  28,4g de Na2SO4 

 X = 196g de de H2SO4 

 

Para a massa do Hidróxido de sódio(NaOH): 

 

 

2 x 40g de NaOH ______ 142g de Na2SO4 

     Y  de NaOH     ______  28,4g de Na2SO4 

Y = 16g de NaOH     

 

Gases fora das CNTP: Equação de Clapeyron 

Definimos a equação geral dos gases de Clapeyron como: 

 

PV = nRT 

 

Podemos expressar o número de mol (n) da seguinte maneira também:  

 

PV = 
𝒎

𝑴.𝑴
 RT 

     

 n = 
𝒎

𝑴.𝑴
 

Onde: 

 

P = Pressão do gás (atm) 

V = Volume do gás (L)  

n = Quantidade do gás (mol)  

m = Massa do gás (g) 

M.M = Massa molar do gás(g)  

R = Constante universal dos gases perfeitos (0,082 L.atm.mol-1.K-1)    

T = Temperatura do gás (medida em Kelvin) 
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Definimos que uma substância está fora das CNTP se as condições de temperatura e pressão são 

diferentes de 0ºC e 1 atm. Quando são usados valores randômicos para esses parâmetros calculamos seu 

volume a partir da equação de Clapeyron. 

Exemplo: 

 

Fe2O3(s) + 3CO (g) → 2Fe (s) + 3 CO2(g) 

 

Sabendo que a massa de um mol de ferro é de 56g, calcule a massa de ferro produzida quando 8,2L 

de CO2 são formados a 2 atm e 127ºC. 

Primeiramente amos calcular quantos litros de CO2 são produzidos quando, nas mesmas condições de 

temperatura e pressão dadas no texto, temos 3 mol do mesmo (quantidade estequiométrica de mol de gás 

CO2) 

 

PV =nRT 

2.V = 3 . 0,082 . 400 

V = 49,2L 

 

Assim, quando se produz 2 mol de ferro nas condições dadas eu produzo 49,2L de CO2 , com uma regra de 

três, consigo estabelecer quantas gramas de ferro eu produziria com 8,2L de CO2 . 

2x56 gramas de ferro ______ 49,2L de CO2 

Y gramas de ferro ______ 8,2L de CO2 

Y = 18,7g de ferro (aproximadamente) 
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Exercícios 

 

1. O menor dos hidrocarbonetos, o metano 4(CH ),  é um gás incolor e pode causar danos ao sistema 

nervoso central se for inalado. Pode ser obtido da decomposição do lixo orgânico, assim como sofrer 

combustão como mostra a reação balanceada: 

 

4(g) 2(g) 2(g) 2 ( )CH 2 O CO 2 H O H 890 kJΔ+ → + = −  

 

A massa de metano que, em g, precisa entrar em combustão para que sejam produzidos exatamente 

54 g  de água é igual a  

 

Dados: M(H) 1g mol, M(C) 12 g mol= =  e M(O) 16 g mol.=   

a) 36.     

b) 24.     

c) 20.     

d) 44.     

e) 52.     
  

 

TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  

Leia o texto para responder à(s) questão(ões) a seguir: 

 

Um incêndio atingiu uma fábrica de resíduos industriais em Itapevi, na Grande São Paulo. O local 

armazenava três toneladas de fosfeto de alumínio (A P).  De acordo com a Companhia Ambiental do 

Estado de São Paulo (Cetesb), o fosfeto de alumínio reagiu com a água usada para apagar as 

chamas, produzindo hidróxido de alumínio e fosfina 3(PH ).  

A fosfina é um gás tóxico, incolor, e não reage com a água, porém reage rapidamente com o oxigênio 

liberando calor e produzindo pentóxido de difósforo 2 5(P O ).  Segundo os médicos, a inalação do 

2 5P O  pode causar queimadura tanto na pele quanto nas vias respiratórias devido à formação de 

ácido fosfórico. 

 

Disponível em:<https://tinyurl.com/yafzufbo> Acesso em: 11.10.18. Adaptado.  
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2. A reação química da produção da fosfina pode ser representada pela equação 

 

(s) 2 ( ) 3(s) 3(g)A P 3 H O A (OH) PH+ → +  

 

Considerando que toda a massa de fosfeto de alumínio reagiu com a água e que o rendimento da 

reação é 100%,  o volume aproximado de fosfina produzido no local, em litros, é 

 

Dados: 

Volume molar dos gases nas condições descritas: 30 L mol.  

Massas molares em g mol : A 24, P 31.= =   

a) 
23,33 10 .     

b) 
33,33 10 .     

c) 
63,33 10 .     

d) 
31,55 10 .     

e) 
61,55 10 .     

   

 

3. Objetos de prata sofrem escurecimento devido à sua reação com enxofre. Estes materiais recuperam 

seu brilho característico quando envoltos por papel alumínio e mergulhados em um recipiente 

contendo água quente e sal de cozinha. 

 

A reação não balanceada que ocorre é: 

 

2 (s) (s) 2 3(s) (s)Ag S A A S Ag+ → +  

 

Dados da massa molar dos elementos 1(g mol ) : Ag 108; S 32.− = =  

 

UCKO, D. A. Química para as ciências da saúde: uma introdução à química geral, orgânica e biológica. São Paulo: Manole, 1995 

(adaptado). 

 

 

Utilizando o processo descrito, a massa de prata metálica que será regenerada na superfície de um 

objeto que contém 2,48 g  de 2Ag S  é  

a) 
0,54 g.

    

b) 
1,08 g.

    

c) 
1,91g.

    

d) 
2,16 g.

    

e) 
3,82 g.
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4. A hemoglobina é uma proteína de elevada massa molar, responsável pelo transporte de oxigênio na 

corrente sanguínea. Esse transporte pode ser representado pela equação química abaixo, em que HB  

corresponde à hemoglobina. 

 

2 2 4HB 4 O HB(O )+ →  

 

Em um experimento, constatou-se que 1g  de hemoglobina é capaz de transportar 42,24 10 L−  de 

oxigênio molecular com comportamento ideal, nas CNTP. 

 

A massa molar, em g mol,  da hemoglobina utilizada no experimento é igual a:  

a) 
51 10     

b) 
52 10     

c) 
53 10     

d)  
54 10     

e) 8 x 105 

   

 

5. O cloreto de cobalto(II) anidro, 2CoC ,  é um sal de cor azul, que pode ser utilizado como indicador de 

umidade, pois torna-se rosa em presença de água. Obtém-se esse sal pelo aquecimento do cloreto de 

cobalto(II) hexa-hidratado, 2 2CoC 6 H O,  de cor rosa, com liberação de vapor de água. 

 

aquecimento
sal hexa-hidratado (rosa) sal anidro (azul) vapor de água⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ +  

 

A massa de sal anidro obtida pela desidratação completa de 0,1mol  de sal hidratado é, 

aproximadamente, 

 

Dados: Co 58,9; C 35,5.= =   

a) 
11g.

    

b) 
13 g.

    

c) 
24 g

    

d) 
130 g.

    

e) 
240 g.
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6. A decomposição térmica do ácido nítrico na presença de luz libera 2NO  de acordo com a seguinte 

reação (não balanceada). 

 

3(aq) 2 ( ) 2(g) 2(g)HNO H O NO O→ + +  

 

Assinale a alternativa que apresenta o volume de gás liberado, nas CNTP, quando 6,3 g  de 3HNO  

são decompostos termicamente. 

 

Dados: H 1; N 14; O 16.= = =   

a) 2,24 L     

b) 2,80 L     

c) 4,48 L     

d) 6,30 L     

e) 22,4 L     
   

 

7. Tendo por referência a reação química não balanceada  

 

2(g) 2(g) 2 5(s)C O C O+ →  

 

Qual é o volume de oxigênio necessário para reagir com todo o cloro, considerando-se que se parte 

de 20 L  de cloro gasoso medidos em condições ambientes de temperatura e pressão? 

 

(Considere volume molar de 125 L mol−  nas CATP)  

a) 20 L.     

b) 
25 L.

    

c) 
50 L.

    

d) 
75 L.

    

e) 
100 L.
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8. Um químico chamado Fritz Haber, em 1918, recebeu o prêmio Nobel de Química pela síntese da 

amônia por meio de seus respectivos elementos, ou seja, partindo-se dos gases Nitrogênio e 

Hidrogênio.  

 

Com a finalidade de produzir 3NH  gasoso, um pesquisador, empregando a proposta feita por Haber, 

fez o uso de 200 L  de 2N ,  medidos em CNTP (273,15 K e 1 atm)  e de 200 L  medidos a 

373 K e 1 atm  de 2H .  A quantidade, em gramas, de amônia produzida foi de aproximadamente: 

 

Dados: 1 10,08 atm L mol K .− −     

a)  346 g     

b) 146,38 g     

c) 350,64 g     

d) 74 g     

e) 148 g 

   

 

9. Um cilindro hermeticamente fechado, cuja capacidade é de 2  litros, encerra 5 kg  de nitrogênio 2(N ).  

Assinale a alternativa que apresenta o volume contido neste cilindro ao ser liberado para a atmosfera 

nas CNTPs. 

Dados: 

volume molar 22,4 L;=  

2NMM 28 g mol=   

a) 2.000 L.     

b) 4.000 L.     

c) 1.120 L.     

d) 
5.000 L.

    

e) 
1.000 L.
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10. Os refrigerantes são bebidas fabricadas industrialmente e constituídos por água, açúcar, 

aromatizantes, acidulantes e dióxido de carbono, dentre outras substâncias químicas. Por meio de 

agitação e aquecimento, o dióxido de carbono foi retirado de 1,0 L  de refrigerante e a análise 

quantitativa revelou a presença de 1,25 L  do 2(g)CO ,  isento de água e recolhido a 1,0 atm  e 27 C.  

 

Considerando-se as informações e admitindo-se que o dióxido de carbono se comporta como um 

gás ideal, é correto afirmar: 

 

Dados: 1 1C 12; O 16; R 0,082 atm L mol K .− −= = =      

a) A massa de gás presente na amostra analisada é de, aproximadamente, 2,2 g.     

b) O volume do dióxido de carbono medido nas CNTP é de, aproximadamente, 0,6 L.     

c) A quantidade de matéria do dióxido de carbono recolhido a 1,0 atm  e 27 C  é de 5,0 mol.     

d) O aumento da temperatura ambiente promove a redução da pressão exercida pelo gás dentro do 

recipiente que contém o refrigerante.    

e) A diminuição da pressão de 1,0 atm  para 0,5 atm  implica a redução do volume para a metade 

do volume inicial, à temperatura constante.    
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Gabarito 

 

1. B 

4

2

4

1
CH

2

1
H O

4(g) 2(g) 2(g) 2 ( )

CH 1 12 4 1 16

M 16 g mol

H O 2 1 1 16 18

M 18 g mol

1 CH 2 O 1CO 2 H O

16 g

−

−

=  +  =

= 

=  +  =

= 

+ → +

4CH

2 18 g

m



4CH

54 g

16 g 54 g
m 24 g

2 18 g


= =



   

 

2. E 

De acordo com o texto, o local armazenava três toneladas 6(3 10 g)  de fosfeto de alumínio (A P).  

1
A P

(s) 2 ( ) 3(s) 3(g)

A P 27 31 58

M 58 g mol

1 A P 3 H O 1 A (OH) 1 PH

58 g

−

= + =

= 

+ → +

6

30 L (100% de rendimento)

3 10 g
3

3

3

PH

6

PH

6
PH

V

3 10 g 30 L
V

58 g

V 1,55 10 L

 
=

= 

   

 

3.  D 

Balanceando a reação, vem: 2 (s) (s) 2 3(s) (s)3Ag S 2A 1A S 6Ag+ → + . 

2

2 (s) (s) 2 3(s) (s)

Ag S 2 108 32 248

Ag 108

3Ag S 2A 1A S 6 Ag

3 248 g

=  + =

=

+ → +

 6 108 g

2,48 g



Ag

Ag

m

2,48 g 6 108 g
m 2,16 g

3 248 g

 
= =
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4. D 

2 2 4

HB

HB 4 O HB(O )

M

+ ⎯⎯→

14 22,4 L mol

1 g

− 

4

1

HB 4

4 1 5 1
HB

5
HB

2,24 10 L

1g 4 22,4 L mol
M

2,24 10 L

M 40 10 g mol 4 10 g mol

M 4 10 g mol

−

−

−

− −



  
=



=   =  

= 

   

 

5. B 

2 2 2 2

2

aquecimento

CoC 6 H O CoC H O

2

CoC

2 2 2 2

sal hexa-hidratado (rosa) sal anidro (azul) vapor de água

CoC 58,9 2 35,5 129,9

M 129,9 g mol

CoC 6 H O CoC 6 H O

1mol

Δ



⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ +

= +  =

=

 ⎯⎯→ +

129,9 g

0,1mol
2

2

2

CoC

CoC

CoC

m

0,1mol 129,9 g
m

1mol

m 12,99 g 13 g


=

= 

   

 

6. B 

3HNO 1 1 1 14 3 16 63=  +  +  =  

 

Balanceando a equação, vem: 

1
3(aq) 2 ( ) 2(g) 2(g)2

2,5 mol 2,5 22,4 56 L

2 HNO H O 2 NO O

2 63 g

=  =

→ + +

 56,0 L

6,3 g V

6,3 g 56,0 L
V

2 63 g

V 2,80 L


=



=
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7. C 

Balanceando a equação, vem: 

2(g) 2(g) 2 5(s)2 C 5 O 2 C O

2 25 L

+ ⎯⎯→

 5 25 L

20 L



2

2

2

O

O

O

V

20 L 5 25 L
V

2 25 L

V 50 L

 
=



=

   

 

8. D 

Em CNTP: 

21mol N

2N

22,4 L

n

2N

200 L

n 8,93 mol

 

 

Em 373 K  e 1atm :  

2

2

H

H

2 2 3

P V n R T

1 200 n 0,082 373

n 6,54 mol

1N (g) 3H (g) 2 NH (g)

1mol

 =  

 =  



+ →

excesso

3 mol

8,93 mol

2 2 3

6,54 mol

1N (g) 3H (g) 2 NH (g)

3 mol

+ →

2 17g

6,54 mol



3

3

NH

NH

m

m 74,12 g 74 g= 
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9. B 

Na CNTP, temos: 

P 1atm

Temp 0 C

=

= 
 

 

Assim, teremos: 

P V n R T

5000
1 V 0,082 273

28

V 3997,5 4000 L

 =  

 =  

=

   

 

10. A 

A partir da equação de estado de um gás ideal, vem: 

1 1
2CO 44; R 0,082 atm L mol K

T 27 273 300 K

P V n R T

m
P V R T

M

m
1,0 1,25 0,082 300

44

m 2,24 g

− −= =   

= + =

 =  

 =  

 =  
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Conclusão: funções e estratégias 

 

Resumo 

 

O que é a conclusão? 

A ideia de que o texto está chegando ao fim parece, de alguma forma, aliviar o aluno. Porém, o 

parágrafo de conclusão é justamente o que precisa de maior atenção, uma vez que fecha a redação e retoma 

todos os argumentos apresentados.  

Se o parágrafo conclusivo termina o texto, é fundamental que ele, assim como a conclusão, retome 

o ponto de vista apresentado. Entretanto, esse não é o único papel aqui. Podemos encontrar dois objetivos 

na conclusão: um de retomar o direcionamento, concluindo o raciocínio, e outro de fechar, de forma criativa, 

o texto. Ao cumprir essas funções, criamos uma relação muito forte com o parágrafo de introdução - 

produzimos um texto que funciona como um circuito. Isso deixa claro o planejamento e roteiro feitos 

anteriormente, qualidade essencial para um 1000. 

 

A retomada do direcionamento 

 Se a característica principal de um circuito é voltar ao início, ao ponto inicial, precisamos retomar, 

então, a opinião global do texto. Isso justifica a necessidade de uma função que traga para a conclusão a 

tese apresentada no parágrafo introdutório. Isso também torna o texto mais global, planejado, pensado 

anteriormente, o que o difere das outras redações, produzidas por “inspiração”.  

 A estratégia é simples: não é interessante copiar literalmente a tese apresentada na introdução. 

Nesse sentido, sugerimos, sempre, a construção de uma paráfrase, ou seja, de um período que diga 

exatamente a mesma coisa que a sua tese disse, mas com outras palavras, em outros termos. Veja os 

exemplos: 

 

Tema: O valor dos animais de estimação no mundo de hoje. 

 

Direcionamento (Introdução): Nos últimos tempos, porém, a mídia tem veiculado casos extremos de maus-

tratos e até morte de animais, o que nos leva a uma discussão que precisa ser prioridade no coletivo: se 

esses seres são tão importantes, por que não cuidar e respeitar? 

 

Retomada do direcionamento (Conclusão): Fica claro, portanto, que o valor dos bichos de estimação na 

sociedade de hoje, apesar de grande, não é compartilhado por todas as pessoas.  

 

Tema: O valor da educação nas transformações sociais do Brasil. 

 

Direcionamento (Introdução): Tal destaque dado pela campanha evidencia a necessidade de integrar a 

educação nessas transformações, relação que, apesar de fundamental, não é tão expressiva na atualidade. 
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Retomada do direcionamento (Conclusão): Fica claro, portanto, que, apesar de crucial, o papel 

transformador da educação não tem sido aproveitado no Brasil. 

 

Uso de conectivo conclusivo 

 Na construção de um parágrafo conclusivo, é muito importante que você use um conector, algo que, 

de certa forma, por meio de seu valor semântico, mostre que o texto está chegando ao fim. Invista em alguns 

usos, como o do “dessa forma”, o do “portanto”, o do “assim”, o do “nesse sentido”, o do “logo”, o do “por 

fim” e evite usos mais metalinguísticos, como “conclui-se” e “pode-se concluir”. 

 Apesar de, normalmente, colocarmos esse conectivo no início da frase, alguns alunos preferem 

deslocá-lo, a fim de ganharem em ritmo textual e domínio da linguagem. Gramaticalmente, não há problema, 

desde que o conector seja utilizado entre vírgulas. Experimente utilizar, então, expressões como “torna-se 

evidente, portanto, …” e outras. 

 

Fechando de forma criativa 

 É de se esperar um fechamento no parágrafo de conclusão. Qualquer coisa diferente disso pode ser 

recebida de forma negativa. Entretanto, a previsibilidade desse desfecho é muito comum, o que, de certa 

forma, pode ser evitado com algumas técnicas interessantes. 

 Não há fórmulas que ensinem esse fechamento. Na verdade, espera-se que, por meio de algum 

desfecho, o aluno traga um “algo mais” para o texto, ultrapassando as fronteiras da redação. 

 Dê uma olhada no parágrafo a seguir, sobre os limites da liberdade de expressão. 

 

 Diante de uma sociedade que atira no outro sem pensar nos efeitos desse tiro, é importante 

planejar soluções que busquem não desarmar – o que seria censura, ferindo os direitos de expressão –, 

mas educar, de forma que cada palavra seja consciente e busque um debate produtivo. Resta saber se 

quem ultrapassa esses limites ajudará na resolução desse problema. Com esse auxílio, poderemos, 

finalmente, educar sem precisar desarmar e evitar que debates como os de 1989 e 2014 se repitam no 

Brasil e no mundo. 

 

 É possível perceber que o aluno optou por apresentar uma espécie de reflexão, com soluções para o 

problema apresentado. Houve, ainda, uma retomada da contextualização apresentada - que já vimos em 

outro momento - e do próprio título da redação (“Educar sem desarmar”), investindo em circularidade.  

 

Técnicas de fechamento criativo 

 Há diferentes formas de se fechar um texto. No parágrafo apresentado anteriormente, por exemplo, 

utilizamos uma técnica de reflexão, aprofundando a discussão e apresentando um problema. Mostramos, 

ainda, soluções para o que foi apresentado - não tão detalhadas, mas importantes na questão discutida. 

Criamos uma ressalva, de forma que as propostas apresentadas dependam de uma ação por parte dos 

criadores do problema - se não houver concordância, não conseguiremos resolver a questão. Por fim, 
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criamos um desfecho conectando ideias da introdução e da conclusão, criando o circuito comentado 

anteriormente.  

 Você pode, como ferramenta de fechamento: 

• Criar uma reflexão que vá além do que já foi discutido no texto; 

• Criar uma ressalva, cercando o leitor e evitando questionamentos (“e se não aceitarem mudar?”); 

• Criar uma conexão com o parágrafo de introdução, de forma metafórica ou retomando a 

contextualização; 

• Criando uma conexão com o título do texto, explicando e “desembrulhando" o seu conteúdo. 

 

Propostas de intervenção 

 Essa não é a segunda função de todos os parágrafos de conclusão. Na verdade, a presença das 

propostas na conclusão nem chega a ser obrigatória. Mas a nossa defesa tem fundamentos: em uma prova 

corrigida de forma muito rápida – o caso do ENEM -, é muito importante que todos os pontos analisados 

pelas competências estejam muito evidentes na sua redação. Se a grande maioria dos alunos apresenta 

propostas no último parágrafo, é muito provável que, procurando intervenções, o leitor olhe diretamente para 

a conclusão do seu texto. A ideia, então, é facilitar o trabalho do corretor e apresentá-las logo no lugar em 

que ele procurará. Além disso, se você mostrou problemas – e até causas e consequências – no seu 

desenvolvimento, é muito normal que as propostas venham logo depois deles, né? E o melhor lugar, sem 

dúvidas, é a conclusão. 

 Essas propostas precisam ter duas características muito importantes: em primeiro lugar, é preciso 

que elas sejam aplicáveis ao tema e ao que foi dito no texto. Não faz sentido propor soluções na área da 

educação se o problema não tem relação com algum trabalho feito pelas escolas, né? Além disso, as 

propostas precisam ser detalhadas. A ideia é: além de dizer o que é necessário fazer, é importante mostrar 

quem pode ajudar nisso e, é claro, como isso pode ser feito.  Vamos ver um exemplo? 

 

 Torna-se evidente, portanto, que setor privado e instituições de ensino em nada ajudam na 

resolução do problema, que só cresce, sendo necessário, então, que se recorra a outros agentes sociais, de 

forma que estimulem uma ação por parte dos omissos. Em primeiro lugar, o governo, em parceria com as 

ONGs, pode criar campanhas de doação de livros, a fim de incentivar a adoção das leituras habituais sem 

custo por parte das escolas. Além disso, a mídia pode auxiliar seus lançamentos, para que as vendas 

aumentem e, então, seus preços sejam reduzidos. Só assim, estimulando o hábito de ler na raiz, amor e 

felicidade na leitura pregados pelos dois grandes autores serão, finalmente, características do leitor 

contemporâneo.  
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Título 

 É normal que um aluno pergunte se o título é obrigatório. Mais normal ainda é o questionamento 

com relação aos pontos descontados pela falta desse título. De certa forma, todas essas dúvidas estão 

equivocadas. O fato é que a colocação do título depende apenas da exigência da Banca - e, se não exigido, 

da vontade do leitor. Em uma prova que não pede a formulação de um título, não colocá-lo não trará 

problemas. 

 De qualquer forma, tal estrutura funciona sempre como um “perfume" a mais na redação. Por isso, 

apresentá-la pode ser interessante, se bem pensada e construída. Para isso, é essencial que você conheça 

bem a definição de título e que estruturas evitar. 

 O título funciona como uma síntese sugestiva da redação. Isso significa que, de forma curta, 

sintética, apresenta a mensagem que a redação quer passar. Seu papel é o de interessar o leitor, 

seduzindo-o.  

 Um bom título comprova um bom planejamento. Dá a impressão de que você pensou bem no que 

estava escrevendo - e organizou bem suas ideias. Trata-se de um tipo de mensagem cifrada, que será 

decifrada, desembrulhada ao longo do texto, daí o valor da circularidade citada no ponto anterior. 

 

Fórmulas desgastadas 

 Há alguns modelos que precisam ser evitados. Muitos alunos, em vez de aproveitar o valor do título, 

apresentam ideias óbvias, repetitivas e até genéricas. Veja uma lista do que você precisa evitar: 

• Utilização do “x" ou “versus”: Guerra x Paz 

• Perguntas com “ou”: Discurso de ódio: intolerância ou liberdade de expressão? 

• Tom publicitário: Brasil, um país de todos. 

• Repetição do tema: Violência no Brasil (para o tema “Violência no Brasil”). 

• Termos genéricos: Violência. 
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Exercícios 

 

Levando em consideração o parágrafo a seguir, responda: 

 

Fica claro, portanto, que o valor dos bichos de estimação na sociedade de hoje, apesar de grande, não 

é compartilhado por todas as pessoas. Considerando uma lei que já existe e criminaliza maus-tratos, 

é papel do Judiciário fiscalizar mais e aplicá-la a diversos casos divulgados diariamente na rede. A 

mídia, que já tem grande relevância online, precisa levar tal discussão às TVs, utilizando ficções com 

engajamento social para mostrar a necessidade da delação. Por fim, ONGs que defendem os direitos 

dos animais também podem participar com campanhas e assistência, procurando e oferecendo novos 

lares aos encontrados em más condições. Só assim, vigiando e punindo, o último artigo da Declaração, 

que fala de observar, respeitar e compreender os animais, será respeitado e praticado no nosso meio. 

 

1. Sobre qual tema a conclusão propõe? 

 

2. Que trecho apresenta a retomada da tese do parágrafo? 

 

3. Que trecho mostra as propostas que resolvem esse problema? 

 

Leia a conclusão a seguir, sobre o tema "A cordialidade brasileira e suas consequências em questão 

no século XXI": 

 

Torna-se evidente, portanto, a predominância do indivíduo cordial, que prioriza o coração e deixa de 

lado as regras morais do coletivo. Buscando resolver isso, é importante que o poder público, em um 

trabalho de fiscalização, identifique os casos de pequenas corrupções, classifique-os como crime e 

julgue cada um. No mesmo contexto, a mídia pode denunciar e debater essas ações em ficções 

engajadas e divulgar as medidas por parte do governo. A escola, formadora de opinião, pode trabalhar 

esse comportamento na raiz, mostrando a necessidade de, no ambiente coletivo – ou na rua de 

Roberto DaMatta -, a moral imperar nas atitudes do indivíduo, de forma que, em pouco tempo, a 

separação entre o público e o privado saia da teoria e, pelo menos no Brasil, se torne prática no meio 

social. 

 

4. O parágrafo está completo, do ponto de vista das duas funções da conclusão? 

 

5. Identifique que agentes de intervenção foram utilizados no parágrafo. 

 

6. Identifique qual operador argumentativo conclusivo foi utilizado na retomada da tese e mostre 

outro que poderia ter sido utilizado. 
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Leia o parágrafo a seguir e faça o que se pede: 

 

Torna-se evidente, portanto, a necessidade de se discutir a questão e o papel da escola e dos 

responsáveis nessa luta. Em primeiro lugar, o poder público, criador da lei que incentiva o combate à 

prática, pode fiscalizar as instituições e fazer valer o que está no Diário Oficial, contratando, inclusive, 

mais psicólogos para os colégios e promovendo treinamentos. A mídia pode denunciar os casos, a 

fim de facilitar o trabalho do governo e, é claro, conscientizar a população. Deve, também, por meio de 

ficções, levar a discussão à família, mostrando a importância de o assunto ser tratado em casa. A 

escola, então, pode chamar os pais ao debate e, com palestras e reuniões em grupo, mostrar o seu 

papel nessa prevenção. Só assim será possível evitar que, no Brasil, 29 anos depois, tenhamos mais 

figuras como a de Preciosa, que precisava dos sonhos para escapar de todo o pesadelo que a sua vida 

insistia ser. 

 

7. Identifique, no parágrafo, a retomada da tese defendida pelo autor. 

 

8. Sabendo como se constrói uma conclusão, mostre que trecho propõe soluções para o 

posicionamento do autor e que agentes foram utilizados na sua formulação. 

 

9. Que outros agentes poderiam ter sido utilizados nesse mesmo texto? 

 

Analise o parágrafo para resolver as questões 10 a 12: 

 

Portanto, medidas devem ser tomadas a fim de instigar os pequeninos o hábito de ler, visto que a 

literatura é imprescindível na formação infantil. Para tal, as escolas podem promover rodas de leitura, 

a criação de peças teatrais baseadas nas obras lidas e a inserção de bibliotecas nas instituições 

engajarão os alunos ao costume de ler. Ademais, os pais também devem dar o exemplo e acompanhar 

a desenvoltura dos filhos. Ainda que vivamos na Era Digital, é preciso que os responsáveis organizem 

os períodos que seus filhos desfrutam da tecnologia para que haja tempo para a leitura. Em casa, 

contar histórias e ajudá-los a ler aumentará, assim, o vínculo familiar e farão com que a literatura seja 

algo prazeroso e não taxado como obrigatório. 

 

10. Sabendo que o parágrafo é exemplar, identifique elementos que o tornaram uma conclusão nota 

mil. 

 

11. Identifique outras duas propostas que poderiam ser utilizadas em um tema sobre "a importância 

da literatura na formação da criança", se a tese mostrasse que, hoje, isso não é valorizado. 

 

12. Suponha que você, aluno, tenha decidido defender a ideia de que a literatura, hoje, tem sido 

muito valorizada nas escolas e, consequentemente, entre as crianças. Aponte uma retomada da 

tese viável para essa ideia. 
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Gabarito 

 

1. O parágrafo propõe sobre o valor dos animais de estimação, hoje. 

 

2. O trecho é: "o valor dos bichos de estimação na sociedade de hoje, apesar de grande, não é 

compartilhado por todas as pessoas." 

 

3. O trecho é: "Considerando uma lei que já existe e criminaliza maus-tratos, é papel do Judiciário fiscalizar 

mais e aplicá-la a diversos casos divulgados diariamente na rede. A mídia, que já tem grande relevância 

online, precisa levar tal discussão às TVs, utilizando ficções com engajamento social para mostrar a 

necessidade da delação. Por fim, ONGs que defendem os direitos dos animais também podem participar 

com campanhas e assistência, procurando e oferecendo novos lares aos encontrados em más 

condições". 

 

4. Sim, uma vez que apresenta, em primeiro lugar, uma retomada da tese e, logo depois, propostas para 

resolver o problema. 

 

5. Os agentes utilizados foram o Governo, a mídia e a escola. 

 

6. O operador argumentativo utilizado foi o “portanto”. Seria possível troca-lo por “logo”, “então” ou “assim”.  

 

7. Torna-se evidente, portanto, a necessidade de se discutir a questão e o papel da escola e dos 

responsáveis nessa luta. 

 

8. O trecho é: “Em primeiro lugar, o poder público, criador da lei que incentiva o combate à prática, pode 

fiscalizar as instituições e fazer valer o que está no Diário Oficial, contratando, inclusive, mais psicólogos 

para os colégios e promovendo treinamentos. A mídia pode denunciar os casos, a fim de facilitar o 

trabalho do governo e, é claro, conscientizar a população. Deve, também, por meio de ficções, levar a 

discussão à família, mostrando a importância de o assunto ser tratado em casa. A escola, então, pode 

chamar os pais ao debate e, com palestras e reuniões em grupo, mostrar o seu papel nessa prevenção.” 

Os agentes utilizados foram o Governo, a mídia, a família e a escola. 

 

9. As ONGs que levantam a bandeira do bullying poderiam trabalhar essa questão, por exemplo, além das 

empresas, que poderiam criar campanhas, em parceria com a mídia. 

 

10. Além de retomar bem a tese, o parágrafo mostra propostas bem detalhadas e ainda formula um desfecho 

criativo, tornando o texto, de certa maneira, original. 

 

11. O mercado, por exemplo, poderia incentivar a venda de livros infantis promovendo encontros, eventos 

com autógrafos e leitura de trechos pelos autores. As escolas, no mesmo ritmo, poderiam trazer autores 

às salas, com palestras e discussões sobre o tema dos livros. 

 



 
 

 

 

8 

Redação 
 

12. Torna-se evidente, portanto, que a literatura, hoje, é muito valorizada e, para que as suas contribuições 

cresçam, propostas podem ser levantadas em prol da formação infantil. 

 

 

Questão Contexto  

 

Sugestão de pesquisa: 

• Quem faz parte do Poder Legislativo? 

• Quem faz parte do Poder Judiciário? 

• Quem faz parte do Poder Executivo? 

• Quais são nossos Ministérios? 

• O que faz um deputado? 

• O que faz um vereador? 

• O que faz um senador? 

• O que faz um prefeito? 

• O que faz um governador?  

• O que faz um presidente da república? 

• STF, STJ, Justiça Federal, Justiça do Trabalho 

 

Algumas ideias para a proposta de intervenção: 

1. Ministério da Educação, em parceria com o Ministério da saúde, deveria implementar cardápios 

balanceados nas escolas e universidades. 

2. A televisão deveria investir mais em programas informativos sobre saúde e alimentação nos canais 

abertos. 

3. O Ministério da Saúde em parceria com as prefeituras deveria produzir revistas mensais com 

informações sobre a saúde, importância de atividades físicas e opções de cardápios saudáveis para a 

população. 

4. As prefeituras com o apoio do Governo Federal, deve ampliar os espaços públicos para a realização de 

atividades físicas. 
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Max Weber 

Resumo 

 

Max Weber (1864 – 1920) foi um sociólogo, economista e historiador alemão, um dos fundadores da 

Sociologia, juntamente com os outros dois sociólogos clássicos, Émile Durkheim (1858 – 1917) e Karl Marx 

(1818 – 1883).  Diferentemente de Durkheim, que defendia o método comparativo, e do materialismo 

dialético de Marx, Weber desenvolveu um método de análise sociológica que ficou conhecido como método 

compreensivo, que se tornou a segunda vertente do método sociológico, tendo surgido na Alemanha.  

Weber defende que os fenômenos sociais exigem a formulação de um método próprio, distinto 

daquele utilizado pelas Ciências Naturais. Enquanto as Ciências da Natureza explicam os fenômenos a partir 

da regularidade que apresentam, as Ciências Sociais devem compreender as manifestações que ocorrem 

dentro de uma sociedade. Isso só é possível, segundo Weber, através da análise dos sentidos atribuídos 

pelos indivíduos à sua vida e à sua maneira de agir no âmbito da cultura da qual faz parte.    

Segundo Weber, a única coisa que pode ser, de fato, observada dentro de uma sociedade são os 

indivíduos, a maneira como agem e como eles compreendem suas próprias ações. A sociologia tem como 

tarefa fazer a descrição desses comportamentos, assim como interpretá-los. A unidade mínima da análise 

sociológica, portanto, são os indivíduos, e eles praticam ações sociais que estão baseadas na tradição, nos 

afetos ou na razão, o que nos remete a tese de Weber de que há quatro tipos fundamentais de ações sociais 

que explicam as causas dos fenômenos que observamos nas sociedades, são elas: ações tradicionais, ações 

afetivas, ações racionais orientadas para valores e ações racionais orientadas a fins. 

As ações tradicionais são aquelas ações que se fundamentadas em hábitos ou costumes da 

tradição. Por exemplo: Quando saímos de casa e nos dizem “Bom dia!” e respondemos também com um 

“Bom dia!”, trata-se de uma ação social baseada no hábito, independentemente, por exemplo, de ser ou não, 

efetivamente, um bom dia. Trata-se de uma forma de agir consolidada através do costume. Já as ações 

afetivas são aquelas motivadas pelo estado emocional do indivíduo e não por conta da busca por atingir 

qualquer fim.  Por exemplo: Sair correndo ao receber uma ótima notícia.   

As ações racionais orientadas a valores são ações que se fundamentam nos valores dos indivíduos 

que as praticam, ou seja, é quando os indivíduos agem levando em conta os seus princípios, 

independentemente das consequências que essas ações possam ter. Não é o fim que orienta ação, mas sim 

o valor, seja ele estético, ético, político, etc. Por exemplo: No futebol quando um jogador faz uma jogada 

bonita ou dá um drible em seu adversário, apenas pela beleza da jogada. Ou quando uma categoria faz uma 

manifestação para cobrar melhores condições de trabalho, mesmo sabendo que pode acabar sofrendo 

represália. 

Por fim, temos as ações racionais orientadas a fins, que são aquelas ações que praticamos por 

fazermos um cálculo racional para que possamos alcançar um certo fim que desejamos. Por exemplo: Se 

desejo me tornar um músico, devo estabelecer os meios através dos quais posso atingir o meu objetivo, a 
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minha finalidade, que no caso é ser músico.  Assim como no caso dos que buscam ser aprovados para um 

curso de nível superior, eles devem organizar suas ações no intuito de atingir aquele objetivo.  Qual será a 

melhor alternativa para atingir o meu objetivo? Quando fazemos essa pergunta e orientamos nossas ações 

de maneira racional a fim de atingir um objetivo, estamos praticando ações racionais orientadas a fins. 

 

Poder, política e Estado  

Em diversas situações a noção de poder, política e Estado se entrelaçam de tal forma que chega a 

ser comum nos atrapalharmos para definirmos, conceituarmos cada um dos conceitos. No entanto, do ponto 

de vista sociológico, esses três conceitos, apesar de bem próximos, possuem significados bem distintos. Na 

sociologia, entende-se por poder a possibilidade de exercer influência sobre o comportamento, as atitudes 

de alguém, seja conhecida ou não. Por política entendem-se os meios pelos quais um indivíduo, grupo social 

exerce o poder ou o conquista. Já o Estado é um modo específico de exercer o poder e, ao mesmo tempo, a 

forma como se organiza o sistema político da maior parte das sociedades. É importante salientar que o poder 

não é exclusivo ao Estado. Em relações simples, como a que temos com amigos e familiares, também 

exercemos poder. 

 

Tipos de Poder 

De acordo com o sociólogo Max Weber, o poder refere-se à imposição da própria vontade em uma 

relação social, mesmo quando há resistência da pessoa dominada. Quantas vezes não sofremos imposições 

dentro do círculo familiar ou mesmo no emprego, mesmo não gostando? Segundo o sociólogo, o poder está 

presente em todos os tipos de ambientes, em diferentes esferas da vida humana. Também podemos 

encontra-lo em sua forma simples (entre dois indivíduos) ou mesmo na complexa (em uma empresa, cidade 

ou país). O que há em comum é o desejo de influenciar a conduta alheia. O poder possui diversas formas de 

exercício, porém as que mais se destacam para o nosso estudo são: O poder econômico, ideológico e 

político. O poder econômico se baseia nos bens materiais como forma de influência, o ideológico na 

capacidade de formação de ideias das pessoas e o político na possibilidade de usar infinitos recursos 

burocráticos para influenciar a coletividade.  

 

O poder legítimo e as formas de dominação  

Até o momento falamos, exclusivamente, das relações de poder que todos estão submetidos. A 

grande questão para Weber é a da identificação da legitimação ou não do poder. Para ele, é legítimo o poder 

que a influência exercida é aceita por quem está sendo influenciado, como por exemplo, o poder exercido por 

um governante eleito democraticamente. E não é legítimo o poder que pressupõe o uso da força, como por 

exemplo, o poder exercido por um ditador. O exercício legítimo do poder é denominado por Weber como 

dominação, e ele a divide em três tipos – a dominação tradicional, a racional-legal e a carismática. A 

dominação tradicional é aquela que os indivíduos aceitam o poder exercido, pois acreditam nas crenças e 

hábitos difundidos por gerações.  
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Já a dominação racional-legal é aceita por todos, pois se estabelece a partir das leis, de um conjunto 

burocrático de normas amplamente reconhecidas. Por fim, a dominação carismática é exercida através da 

crença de que um determinado indivíduo possui qualidades excepcionais que lhe permite exercer tal 

liderança. 
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Exercícios 

 

1. Analise a figura e leia o texto a seguir. 

 

 

Estou sentada nos ombros de um homem 

Ele está afundando sob o fardo (peso) 

Eu faria qualquer coisa para ajudá-lo 

Exceto descer de suas costas 

(Disponível em: <http://www.aidoh.dk/new-struct/About-Jens- Galschiot/CV-GB-PT.pdf>. Acesso em: 1 set. 2017.) 

 

Com a obra intitulada A sobrevivência dos mais gordos, Jens Galschiot (2002) aborda o tema da 

injustiça, uma questão constitutiva da vida social de difícil solução, como indica o texto que 

acompanha a obra. O entendimento que uma sociedade produz sobre o que se considera justo e 

injusto está fundado em padrões de valoração a respeito da conduta dos indivíduos e dos objetivos 

comuns da coletividade, bem como em sua estrutura social. Pode-se considerar que uma das 

expressões da justiça ou injustiça é a estratificação social, objeto de estudo de Max Weber. 
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Segundo o autor, na sociedade moderna ocidental, a estratificação social é  

a) estabelecida pela moral social, a qual situa o posicionamento dos indivíduos de acordo com os 

papéis sociais por eles cumpridos, tendo em vista o melhor desempenho das funções necessárias 

à sociedade. 

b) formada pelas dimensões econômica, política e ideológica, as quais estabelecem entre si relações 

necessárias que devem ser desvendadas com a descoberta de suas leis gerais invariáveis.    

c) constituída em três dimensões, a econômica, a política e a social, sendo que suas possíveis 

afinidades eletivas devem ser analisadas à luz de cada especificidade histórica em questão.    

d) composta por múltiplas dimensões, sendo a cultura a determinante para a compreensão 

totalizante dos processos históricos de desenvolvimento econômico no Ocidente.    

e) estruturada fundamentalmente na base econômica da sociedade, que subordina as esferas 

política, jurídica e ideológica de modo a perpetuar a exploração da classe dominante sobre a 

dominada.    

  

2.  “Do ponto de vista do agente, o motivo é o fundamento da ação; para o sociólogo, cuja tarefa é 

compreender essa ação, a reconstrução do motivo é fundamental, porque, da sua perspectiva, ele 

figura como a causa da ação. Numerosas distinções podem ser estabelecidas e Weber realmente o 

faz. No entanto, apenas interessa assinalar que, quando se fala de sentido na sua acepção mais 

importante para a análise, não se está cogitando da gênese da ação, mas sim daquilo para o que ela 

aponta, para o objetivo visado nela; para o seu fim, em suma.” COHN, Gabriel (Org.). Max Weber: 

sociologia. São Paulo: Ática, 1979.  

 

A categoria weberiana que melhor explica o texto em evidência está explicitada em  

a) A ação social possui um sentido que orienta a conduta dos atores sociais.  

b) A luta de classes tem sentido porque é o que move a história dos homens.  

c) Os fatos sociais não são coisas, e sim acontecimentos que precisam ser analisados.  

d) O tipo ideal é uma construção teórica abstrata que permite a análise de casos particulares.  

e) O sociólogo deve investigar o sentido das ações que não são orientadas pelas ações de outros. 
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3. Leia o texto a seguir, escrito por Max Weber (1864-1920), que reflete sobre a relação entre ciência 

social e verdade: 

 

“[...] nos é também impossível abraçar inteiramente a seqüência de todos os eventos físicos e mentais 

no espaço e no tempo, assim como esgotar integralmente o mínimo elemento do real. De um lado, 

nosso conhecimento não é uma reprodução do real, porque ele pode somente transpô-lo, reconstruí-

lo com a ajuda de conceitos, de outra parte, nenhum conceito e nem também a totalidade dos 

conceitos são perfeitamente adequados ao objeto ou ao mundo que eles se esforçam em explicar e 

compreender. Entre conceito e realidade existe um hiato intransponível. Disso resulta que todo 

conhecimento, inclusive a ciência, implica uma seleção, seguindo a orientação de nossa curiosidade 

e a significação que damos a isto que tentamos apreender”.  

(Traduzido de: FREUND, Julien. Max Weber. Paris: PUF, 1969. p. 33.) 

 

 

Com base no texto e nos conhecimentos sobre o tema, é correto afirmar que, para Weber: 

a) A ciência social, por tratar de um objeto cujas causas são infinitas, ao invés de buscar 

compreendê-lo, deve limitar-se a descrever sua aparência. 

b) A ciência social revela que a infinitude das variáveis envolvidas na geração dos fatos sociais 

permite a elaboração teórica totalizante a seu respeito. 

c) O conhecimento nas ciências sociais pode estabelecer parcialmente as conexões internas de um 

objeto, portanto, é limitado para abordá-lo em sua plenitude. 

d) Alguns fenômenos sociais podem ser analisados cientificamente na sua totalidade porque são 

menos complexos do que outros nas conexões internas de suas causas. 

e) O obstáculo para a ciência social estabelecer um conhecimento totalizante do objeto é o fato de 

desconsiderar contribuições de áreas como a biologia e a psicologia, que tratam dos eventos 

físicos e mentais. 
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4. De acordo com Max Weber, a Sociologia significa: “uma ciência que pretende compreender 

interpretativamente a ação social e assim explicá-la casualmente em seu curso e em seus efeitos.” 

Por ação social entende-se as ações que: “quanto ao seu sentido visado pelo agente, se refere ao 

comportamento dos outros, orientando-se por este em seu curso.” (WEBER, M. Economia e sociedade. 

traduzido por Regis Barbosa e Karen Elsabe Barbosa. vol. I. Brasília: Editora UnB, 2000. p. 3) 

 

Com base no texto, considere as afirmativas a seguir: 

I. “Mesmo entre gente humilde, porém, funcionava o sistema de obrigações recíprocas. O 

nonagentário Nhô Samuel lembrava com saudade o dia em que o pai, sitiante perto de Tatuí, lhe 

disse que era tempo de irem buscar a novilha dada pelo padrinho… Diz que era costume, se o pai 

morria, o padrinho ajudar a comadre até ‘arranjar a vida’. Hoje, diz Nhô Roque, a gente paga o 

batismo e, quando o afilhado cresce, nem vem dar louvado (pedir a benção).” 

(CANDIDO, A. Os Parceiros do Rio Bonito. São Paulo: Livraria Duas Cidades, 1982. p. 247.) 

II. “O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Não tem o raquitismo exaustivo dos mestiços 

neurastênicos do litoral. A sua aparência, entretanto, ao primeiro lance de vista, revela o contrário. 

Falta-lhe a plástica impecável, o desempeno, a estrutura corretíssima das organizações atléticas.” 

(CUNHA, E. Os Sertões. São Paulo : Círculo do Livro, 1989. p. 95.) 

III. “Não há assim por que considerar que as formas anacrônicas e remanescentes do escravismo, 

ainda presentes nas relações de trabalho rural brasileiro, […], dando com isso origem a relações 

semifeudais que implicariam uma situação de ‘latifúndios de tipo senhorial a explorarem 

camponeses ainda envolvidos em restrições da servidão da gleba’. Isso tudo não tem sentido na 

estrutura social brasileira.” 

(PRADO Jr., C. A Revolução Brasileira. São Paulo : Brasiliense, 1987. p. 106.) 

IV. “O coronel, antes de ser um líder político, é um líder econômico, não necessariamente, como se diz 

sempre, o fazendeiro que manda nos seus agregados, empregados ou dependentes. O vínculo não 

obedece a linhas tão simples, que se traduziriam no mero prolongamento do poder privado na 

ordem na ordem pública […] Ocorre que o coronel não manda porque tem riqueza, mas manda 

porque se lhe reconhece esse poder, num pacto não escrito.” 

(FAORO, R. Os donos do poder. v. 2. Porto Alegre: Editora Globo, 1973. p. 622.) 

 

Correspondem ao conceito de ação social citado anteriormente somente as afirmativas 

a) II e III. 

b) I e IV. 

c) II e IV. 

d) I, II e III. 

e) II, III e IV. 
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5. Segundo as concepções de indivíduo e de sociedade na sociologia de Max Weber, assinale a 

alternativa correta. 

a) O indivíduo age socialmente, de acordo com as motivações e escolhas que possui e faz, podendo 

estar relacionadas ou a uma tradição, ou a uma devoção afetiva ou, ainda, a uma racionalidade. 

b) A sociedade se opõe aos indivíduos, como força exterior a eles, razão pela qual os indivíduos 

refletem as normas sociais vigentes. 

c) O gênero humano é, irremediavelmente, um ser social, condição expressa pelo fato dos homens e 

mulheres fazerem a história, mas sempre a partir de uma situação dada. 

d) O Estado capitalista nada tem a ver com as escolhas que os indivíduos fazem a partir das 

motivações que possuem, sendo, na verdade, a expressão das classes sociais em luta. 

e) O indivíduo age a partir do fato social, logo, definido pela sociedade. 

 

6.  “Os três tipos de poder representam três diversos tipos de motivações: no poder tradicional, o motivo 

da obediência é a crença na sacralidade da pessoa do soberano; no poder racional, o motivo da 

obediência deriva da crença na racionalidade do comportamento conforme a lei; no poder carismático, 

deriva da crença nos dotes extraordinários do chefe. ” BOBBIO, N. Estado, Governo, Sociedade: para 

uma teoria geral da política. São Paulo: Paz e Terra, 1999 (adaptado) 

 

O texto apresenta três tipos de poder que podem ser identificados em momentos históricos distintos. 

Identifique o período em que a obediência esteve associada predominantemente ao poder carismático: 

a) República Federalista Norte-Americana. 

b) República Fascista Italiana no século XX. 

c) Monarquia Teocrática do Egito Antigo. 

d) o Monarquia Absoluta Francesa no século XVII. 

e) Monarquia Constitucional Brasileira no século XIX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

9 

Sociologia 
 

7. Max Weber (1864-1920) afirma que “devemos conceber o Estado contemporâneo como uma 

comunidade humana que, dentro dos limites de determinado território […], reivindica o monopólio do 

uso legítimo da violência física”  

(Weber, Ciência e Política: duas vocações. São Paulo: Cultrix, 2006, p. 56). 

 

Assinale a alternativa CORRETA, a respeito do significado da afirmação de Weber. 

a) Para Weber, no caso do Estado contemporâneo, apenas seus agentes podem utilizar a violência 

de modo legítimo dentro dos limites do seu território.     

b) O Estado foi sempre o único agente que pode utilizar legalmente a violência com o consentimento 

dos cidadãos – a violência dos pais contra os filhos, por exemplo, sempre foi ilegal.    

c) Atualmente, o Estado é o único agente que utiliza a violência (ameaças, armas de fogo, coação 

física) como meio de atingir seus fins – assim a segurança de todos os cidadãos está garantida.    

d) Outros grupos também podem utilizar a violência como recurso – por exemplo, as empresas 

privadas de vigilância – independente da autorização legal do Estado.    

e) Todos os cidadãos reconhecem como legítima qualquer violência praticada pelos agentes do 

Estado contemporâneo – por exemplo, quando a polícia usa balas de borracha contra grevistas. 
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8. Na canção Estação derradeira, de Chico Buarque, é apresentada, em breves palavras, parte de um 

retrato falado do Rio de Janeiro: 

“Rio de Janeiro 

Civilização encruzilhada 

Cada ribanceira é uma nação 

À sua maneira 

Com ladrão 

Lavadeiras, honra, tradição 

Fronteiras, munição pesada”. 

CD FRANCISCO, Chico Buarque, RCA, 1987. 

 

Relacione essa composição com a concepção do sociólogo Max Weber a respeito das características 

do Estado moderno e aponte a alternativa correta. 

a) De acordo com a perspectiva weberiana, a existência de uma “cidade partida”, como o Rio de 

Janeiro, seria reflexo de uma “nação partida” em que os meios de violência são monopolizados 

pelas classes dominantes para oprimir as classes dominadas. 

b) Segundo a concepção weberiana, é típico de toda e qualquer sociedade de classes ou estamental 

a concorrência entre poderes armados paralelos que põem, permanentemente, em questão a 

possibilidade da existência do monopólio do uso legítimo da violência. 

c) De acordo com Weber pode-se afirmar que, no limite, o Estado brasileiro não está inteiramente 

constituído como tal, uma vez que não se revela em condições de exercer, em sua plenitude, o 

monopólio do uso legítimo da violência. 

d) Conforme a ótica weberiana, no Estado moderno, com o surgimento dos exércitos profissionais, 

vive-se uma situação em que se tem “o povo em armas”, razão pela qual não seria surpreendente, 

para Weber, constatar a situação de violência que campeia, atualmente, nas metrópoles brasileiras. 

e) De acordo com Weber pode-se afirmar que, é típico de toda e qualquer sociedade de classes ou 

estamental a concorrência entre poderes armados paralelos, em que os meios de violência são 

monopolizados pelas classes dominantes para oprimir as classes dominadas. 
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9. Max Weber é um dos autores centrais para a constituição da Sociologia. Um de seus principais temas 

de investigação foi o da dominação. Para ele, os sistemas de dominação se vinculariam a processos 

de legitimação. No intuito de compreender tal situação, o autor desenvolveu um modelo de análise 

com base naquilo que denominou de três tipos ideais de dominação: o racional, o tradicional e o 

carismático. Assinale o que for correto a respeito desses três tipos weberianos de dominação. 

(01) Os tipos de dominação propostos por Max Weber não são encontrados de forma pura na realidade. 

(02) Para que exista dominação, é necessário que os dominados obedeçam à autoridade dos que 

detêm o poder. 

(04) Para Max Weber, a dominação carismática é baseada na veneração do poder heroico, na 

santidade e no caráter exemplar de uma pessoa. 

(08) A dominação tradicional, segundo Max Weber, consiste no desenvolvimento do aparato 

burocrático. 

(16) Max Weber define a dominação racional como aquela que não necessita dos aparatos legislativo 

e burocrático.  

Soma: (   ) 

 

 

10.  “Deve-se entender por ‘dominação’, (...) a probabilidade de encontrar obediência dentro de um grupo 

determinado para mandatos específicos (ou para toda sorte de mandatos). Não consiste, portanto, em 

toda espécie de probabilidade de exercer ‘poder’ ou ‘influência’ sobre outros homens. (...) Nem toda 

dominação se serve do meio econômico. E ainda menos tem toda dominação fins econômicos.” 

WEBER, Max. In: Castro, Anna Maria; Dias, Edmundo Fernandes. Introdução ao Pensamento 

Sociológico. Rio de Janeiro: Eldorado Tijuca, 1976. 

 

Com base no texto acima, analise as afirmativas: 

I. O poder decorrente de qualquer tipo ideal de dominação tem sempre um conteúdo que lhe atribui 

legitimidade, seja esta jurídica, costumeira ou afetiva. 

II. O poder decorre da posse básica e exclusiva de meios econômicos, sem a qual não há poder nas 

sociedades capitalistas. 

III. O poder emerge de mandatos extra econômicos, que são obtidos com ou sem legitimidade, apenas 

por agentes do Estado nas sociedades capitalistas. 

IV. Para ser exercido, o poder depende de coerções objetivas, físicas e materiais, embora dispense 

coerções morais para operar com legitimidade. 

 

Assinalar a alternativa correta. 

a) I e II estão corretas. 

b) I e III estão corretas. 

c) I e IV estão corretas. 

d) Apenas I está correta. 
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Gabarito 

 

1. C 

Segundo Max Weber, a estratificação social possui três dimensões: a social (status), a econômica 

(classe) e a política (partido). Somente a partir dessa diferenciação que ele analisa as diferentes formas 

de as sociedades estruturarem suas formas de desigualdade.   

 

2. A 

Para Weber, o que diferencia a ação humana das ações de todos os outros seres, vivos ou não, é que ela 

sempre tem um sentido subjetivo, uma motivação. Cabe ao sociólogo investigar as ações sociais, isto é, 

as ações humanas que envolvem alguma relação ou expectativa de relação para com o outro. 

 

3. C 

Mais talvez do que qualquer dos outros grandes sociólogos, Weber tinha uma profunda consciência das 

limitações do conhecimento sociológico, como se evidencia no texto. Isso contudo não o levou a 

defender que a sociologia deveria ser um saber meramente descritivo. 

 

4. B 

Apenas as passagens I e IV alinham-se na perspectiva weberiana, tratando das ações de indivíduos (num 

caso, nhô Samuel; no outro, o coronel) e não de grupos ou classes sociais, como o sertanejo (passagem 

II), ou mesmo de sociedades inteiras (passagem III). 

 

5. A 

Para Weber, o centro da análise sociológica deve ser o comportamento dos indivíduos e não a sociedade 

tomada em sua generalidade ou os padrões sociais. O indivíduo em suas motivações subjetivas e 

interações sociais é que é o centro - isto, naturalmente, sem negar que as instituições sociais 

influenciam o comportamento dos indivíduos. 

 

6. B 

O fascismo é um claro exemplo de regime baseado na dominação carismática, no qual o líder, no caso 

Mussolini, é visto como dotado de habilidades extraordinárias, as quais o tornam singular e digno de ser 

obedecido. 

 

7. A 

Para Weber, a grande característica do Estado moderno é o fato dele operar uma centralização do poder 

da violência. Diferente de outras sociedades históricas, no mundo moderno apenas o Estado (ou alguma 

instituição sob sua autorização) pode exercer violência sem ser considerado criminoso - o que não quer 

dizer que o uso que o Estado faz desse poder não seja eventualmente questionado. 

 

8. C 

Para Weber, o que identifica e define o Estado moderno é o monopólio do uso legítimo da força. Assim, 

a fragilidade do Estado brasileiro perante os poderes paralelos do crime revela sua não plena realização. 



 
 

 

 

13 

Sociologia 
 

 

9. 1 + 2 + 4 

Diferente do que dizem (08) e (16), é a dominação racional-legal que se define e identifica por se legitimar 

através do uso de um aparato burocrático. 

 

10. D 

Diferente do que diz a assertiva II, nem toda dominação tem caráter econômico. Diferente do que diz a 

assertiva III, a dominação não é exclusiva das sociedades capitalistas e sempre exige legitimidade. 

Diferente do que diz a assertiva IV, a dominação sempre tem um caráter eminentemente moral (o 

dominado vê legitimidade em obedecer). 
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