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Respiração comparada 

 

Resumo 

 

Apesar da respiração ser um processo que ocorre no interior das células, liberando a energia que 

garante a atividade do ser vivo. Este processo ocorre por difusão simples, onde o oxigênio, que está em maior 

concentração no meio externo, entra na célula e o gás carbônico, que está presente em maior concentração 

no meio interno, sai da célula para o meio. 

Ao longo da evolução, os seres vivos desenvolveram estruturas para que ocorram essas trocas 

gasosas, e de acordo com o Reino Animalia, vamos descobrir como funciona a respiração em cada filo: 

• Poríferos e Cnidários: a respiração ocorre por difusão em qualquer parte do corpo do animal, pois 

não possuem estruturas especializadas 

• Platelmintos e Nematelmintos: respiração ocorre através da pele (cutânea), indo de célula a célula, 

ou seja, respiração cutânea direta 

•  Anelídeos e Cordados (Anfíbio adulto): respiração ocorre através da pele (cutânea), indo da célula, 

passando pelo sangue que transportará o oxigênio para as células, ou seja, respiração cutânea 

indireta 

 
Disponível em: http://www.sobiologia.com.br/conteudos/FisiologiaAnimal/respiracao.php 

 

• Artrópodes (Insetos, Diplópodes e Quilópodes): respiração por uma rede de tubos que irá 
transportar o gás até os tecidos, ou seja, respiração traqueal. OBS.: o sangue não transporta gases. 

 
Disponível em: http://gracieteoliveira.pbworks.com/w/page/50028682/Trocas%20gasosas%20em%20seres%20multicelulares 

http://www.sobiologia.com.br/conteudos/FisiologiaAnimal/respiracao.php
http://gracieteoliveira.pbworks.com/w/page/50028682/Trocas%20gasosas%20em%20seres%20multicelulares
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• Artrópodes (Aracnídeos): respiração por uma rede de tubos parecida com a tranqueal, porém com 

ramificações sobrepostas, ou seja, respiração filotraqueal 

 

• Anelídeos (Poliquetos), Artrópodes (Crustáceos), Equinodermas, Moluscos, Cordados (Peixes e 

larvas de Anfíbios): a respiração se dá por estruturas que possuem dobras externas as quais 

aumentam a superfície de contato chamadas brânquias 

 
Disponível em: http://www.sobiologia.com.br/conteudos/FisiologiaAnimal/respiracao2.php 

 

• Cordados (Anfíbios, Répteis, Aves e Mamíferos):  a respiração se dá por estruturas que possuem 
dobras internas as quais aumentam a superfície de contato chamadas de pulmões.  

 

Por ser mais interna, os pulmões evitam a perda excessiva de água e permitem que os seres que 
possuem esta estrutura consigam conquistar o ambiente terrestre. Os pulmões variam de acordo com cada 
classe de Cordados: 

 
Disponível em: https://www.engrade.com/wikis/page-print.php?itemid=300000000643618&pageid=d 

 

• Anfíbios: possuem pulmão saculiforme, que é pouco eficaz nas trocas gasosas. Por isso eles 

também realizam respiração cutânea indireta 

• Répteis: possuem pulmão parenquimatoso e com melhor superfície de contato, o que permite 

menor dependência da água e assim ajuda na conquista do ambiente terrestre 

• Aves e Mamíferos: possuem pulmão alveolar, que garantem a máxima eficiência respiratória 

 
Obs.: O pulmão das Aves possui sacos aéreos que ajudam no voo destes seres.  
 

 

 

http://www.sobiologia.com.br/conteudos/FisiologiaAnimal/respiracao2.php
https://www.engrade.com/wikis/page-print.php?itemid=300000000643618&pageid=d
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Exercícios 

 

1. Em vários grupos animais, a troca de gases respiratórios com o ambiente depende do trabalho conjunto 

realizado entre sistema respiratório e sistema circulatório. Enquanto o sistema respiratório se ocupa 

da aquisição e eliminação de gases realizadas diretamente entre o organismo e o ambiente, o sistema 

circulatório atua na distribuição desses gases pelo corpo. No entanto, existem animais cujo sistema 

circulatório é desprovido de funções respiratórias, como, por exemplo, 

a) os insetos. 

b) os peixes. 

c) os crustáceos. 

d) os anfíbios. 

e) os répteis 

 

 

2. Répteis, aves e mamíferos terrestres que vivem em regiões áridas tendem a perder água através das 

superfícies respiratórias. Para que ocorram as trocas gasosas nos animais considerados e para que 

esses consigam sobreviver, torna-se necessário que: 

a) As superfícies respiratórias estejam permanentemente úmidas, possibilitando a difusão dos gases 

respiratórios. 

b) As superfícies corporais estejam permanentemente úmidas, possibilitando a difusão dos gases 

respiratórios. 

c) As superfícies respiratórias estejam permanentemente úmidas, sem interferir na difusão dos 

gases respiratórios. 

d) As superfícies respiratórias estejam permanentemente úmidas, dificultando a difusão dos gases 

respiratórios. 

e) As superfícies corporais estejam permanentemente úmidas, dificultando a difusão dos gases 

respiratórios. 

 

3. Nas ilustrações que se seguem, as hachuras representam o revestimento do corpo do animal em 

contato direto com o ambiente:  

 
As ilustrações indicam, respectivamente, os tipos de sistemas respiratórios: 

a) Traqueal, pulmonar e cutâneo. 

b) Cutâneo, branquial e traqueal. 

c) Pulmonar, traqueal e cutâneo. 

d) Cutâneo, traqueal e branquial. 

e) Traqueal, cutâneo e pulmonar. 
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4. Na escala zoológica, diversos organismos aquáticos ou terrestres apresentam estruturas adaptadas à 

obtenção do oxigênio. Diante disso, as trocas gasosas ocorrem: 

a) nas planárias por osmose ao longo do sistema traqueal e das células-flama, localizadas ao longo 

do corpo. 

b) nas minhocas por absorção ativa nas glândulas calcíferas presentes nos vasos sanguíneos 

anteriores e dorsais. 

c) nos insetos por difusão no sistema traqueal, chegando ao sangue, que faz a distribuição até o 

coração dorsal. 

d) nos peixes por difusão nos filamentos branquiais das guelras, num mecanismo de contracorrente. 

e) nas aves por absorção ativa nos sacos aéreos localizados nas asas e na siringe anexa à traqueia. 

 

 

5. A respiração é um processo universal dos animais, mas pode variar muito de animal para animal. Sobre 

a respiração é correto afirmar que: 

a) No gato e na abelha, o oxigênio chega ao sangue quando atravessa uma superfície respiratória. 

b) Na planária, a tomada de oxigênio ocorre por difusão simples através da pele, ao passo que no 

camarão ocorre transporte ativo nas brânquias. 

c) Na abelha e no camarão, o oxigênio dissolvido na água entra no corpo através de finos filamentos 

branquiais. 

d) Na abelha e no camarão, o oxigênio é transportado dos órgãos respiratórios para os tecidos na 

forma de oxiemoglobina. 

e) O camarão aproveita o oxigênio dissolvido na água para sua respiração, enquanto o gato utiliza 

oxigênio atmosférico. 

 

 

6. Para voar, os insetos consomem muito oxigênio, em consequência da elevada atividade muscular 

necessária para o movimento de suas asas. Para suprir a intensa demanda, o oxigênio é levado às 

células musculares: 

a) Pelo sangue, através de um sistema cardiovascular fechado, o que favorece um rápido aporte 

desse gás aos tecidos. 

b) Pelo sangue, através de um sistema cardiovascular aberto, o que favorece um rápido aporte desse 

gás aos tecidos. 

c) Através de um sistema de túbulos denominado traqueia, que leva o sangue rico nesse gás aos 

tecidos musculares. 

d) Através de um conjunto de túbulos denominado traqueia, que transporta esse gás desde orifícios 

externos até os tecidos, sem que o sangue participe desse transporte. 

e) Através de um coração rudimentar dividido em câmaras, das quais partem túbulos, chamados 

traqueias, que distribuem o sangue rico nesse gás aos tecidos do corpo. 
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7. Na gincana da escola, os concorrentes deveriam citar 4 animais que realizassem, respectivamente, 

respiração cutânea, branquial, traqueal e pulmonar. Venceu a prova, o aluno que citou: 

a) Sapo, sardinha, caranguejo e vaca. 

b) Lesma, aranha, mosca e sapo. 

c) Ouriço-do-mar, atum, ácaro e polvo. 

d) Planária, golfinho, tatuzinho-de-jardim e galinha. 

e) Minhoca, camarão, gafanhoto e lagartixa. 

 

 

8. “Respirar é tão simples e automático que não nos damos conta desse ato!”  

UZUNIAN, A. & BIRNER, E. Biologia 2. Ed. 3ª. São Paulo: Harbra, 2005, p. 514. 

Sobre a respiração nos animais é correto afirmar 

a) Nas aves os pulmões ficam associados aos sacos aéreos o que garante as trocas gasosas, porém 

dificulta o vôo por deixar o animal mais pesado.  

b) Nos anfíbios a pele é impermeabilizada por grossas camadas de queratina o que facilita a troca 

gasosa com o meio.  

c) Nos répteis o pulmão é simples apresentando uma reduzida superfície de troca o que favorece a 

endotermia.  

d) Nos mamíferos os pulmões alveolares correspondem a uma brilhante adaptação para o aumento 

de superfície destinada às trocas gasosas.  

e) Durante uma hiperventilação humana o bulbo é estimulado a aumentar o ritmo respiratório devido 

à ocorrência de uma acidose 

 

 

9. O esquema abaixo mostra a organização de parte da parede do corpo de um animal. 

 

Esse animal pode ser: 

a) um peixe. 

b) um inseto. 

c) uma minhoca. 

d) uma aranha. 

e) uma planária. 
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10. É fato conhecido que alguns peixes (dipnoicos) são capazes de sobreviver em águas cuja concentração 

de oxigênio é bastante baixa. Tal fato se deve a quê? 

a) Apresentam respiração cutânea.  

b) Por não possuírem opérculo, deslocam-se com maior velocidade, aumentando o fluxo d’água 

através da boca e, consequentemente, garantem uma maior oxigenação nas suas brânquias.  

c) Possuem uma respiração celular muito menos intensa que os demais peixes.  

d) Suas brânquias apresentam uma vascularização muito maior que os demais peixes, bem como 

um número muito grande lamelas.  

e) São capazes de respirar o ar atmosférico por meio da bexiga natatória. 
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Gabarito 

 

1. A 

Os insetos possuem sistema respiratório traqueal, que não depende do sistema circulatório para exercer 

suas funções.  

 

2. A 

Para possibilitar a difusão dos gases, as superfícies respiratórias devem estar constantemente úmidas. 

Nenhum dos animais citados apresenta respiração cutânea, dependendo do tegumento, sendo então 

indiferente se suas superfícies corporais estão úmidas.  

 

3. D 

Vemos na primeira imagem que a troca gasosa ocorre diretamente do meio externo pela pele com o 

tecido, enquanto na segunda imagem a troca gasosa por meio de canais, as traquéias. Na terceira 

imagem temos dobras com alta irrigação sanguínea, característico de brânquias. 

 

4. D 

O fluxo de sangue nas lamelas das brânquias dos peixes corre na direção oposta a corrente de água que 

passa por ela, no mecanismo que chamamos de contracorrente. Isso garante boa oxigenação do sangue 

e fácil expulsão do gás carbônico para a água.  

 

5. E 

Camarões são crustáceos aquáticos, respirando por brânquias, absorvendo o oxigênio dissolvido na 

água. Gatos são mamíferos, logo, respiram oxigênio atmosférico, através de pulmões alveolares.  

 

6. D 

O sistema respiratório dos insetos funciona por meio de túbulos denominados traqueias, que não fazem 

conexão com o sistema circulatório, não havendo transporte de gases no sangue destes animais.  

 

7. E 

Minhocas realizam respiração cutânea, camarões realizam respiração branquial, gafanhotos realizam 

respiração traqueal (como todos os insetos) e lagartixas, como todos os répteis, realizam respiração 

pulmonar.  

 

8. D 

A presença de alvéolos causou um grande aumento da superfície de contato dos gases com os capilares 

sanguíneos, permitindo uma maior taxa de hematose e consequentemente uma maior oxigenação do 

organismo.  

 

9. C 

A imagem mostra um sistema de respiração cutânea indireta, no qual o oxigênio passa pela pele e vai 

para a corrente sanguínea.  
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10. E 

Os peixes dipnóicos fazem parte do grupo dos peixes ósseos e também são conhecidos como peixes 

pulmonados ou pseudo-pulmonados, e são capazes de captar oxigênio diretamente da atmosfera. Isso 

acontece pois nestes animais a bexiga natatória apresenta uma função de pseudo-pulmão, realizando 

as trocas gasosas. 
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Principais doenças e imunização 
 

Resumo 

 

Principais Viroses: 

• Resfriado comum (transmitida pelo ar, através de partículas de saliva) 

• Gripe (influenza) (transmitida pelo ar, através de partículas de saliva) 

• Caxumba (transmitida pelo ar, através de partículas de saliva) 

• Raiva (saliva de animais infectados) 

• Rubéola (transmitida pelo ar, através de partículas de saliva) 

• Sarampo (transmitida pelo ar, através de partículas de saliva) 

• Hepatite A, E (transmitidas por alimentos ou água contaminados por fezes), B, C (transmitidas por 

transfusão de sangue ou relações sexuais) 

• Dengue (picada do mosquito Aedes aegypti) 

• Febre amarela (picada do mosquito Aedes aegypti) 

• Chikungunya (picada do mosquito Aedes aegypti) 

• Zika (picada do mosquito Aedes aegypti) 

• Ebola (altamente letal, com transmissão por sangue ou demais fluidos corporais) 

• Catapora (transmitida pelo ar, através de partículas de saliva, ou contato com líquidos provenientes 

das feridas) 

• Varíola (Primeira doença erradicada pelo uso da vacina, podia ser transmitida pelo ar por partículas 

de saliva, ou mesmo por contato através de itens contaminados, como roupas e lençóis) 

• Meningite viral (transmitida pelo ar, por gotículas de saliva) 

• Mononucleose (também conhecida como a Doença do Beijo) 

• Herpes (pode ser transmitida pela saliva ou por contato sexual. A herpes labial é apenas transmissível 

nos períodos nos quais as lesões se fazem presentes, enquanto a herpes genital também pode ser 

transmitida nos períodos inativos, embora com menor probabilidade) 

• AIDS (transmitida pelo contato com o sangue, ou contato sexual) 
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Principais Bacterioses e seus agentes etiológicos 

 

Botulismo                                             Clostridium botulinum 

Cárie      Streptococcos viridans e anaeróbios 

Clamídia     Chlamydia trachomatis 

Coqueluche     Bordetella pertussis 

Cólera      Vibrio cholerae 

Difteria      Corynebacterium diphtheriae 

Faringoamidalite      Streptococcus pyogenes 

Febre Tifóide     Salmonella typhi 

Gonorréia     Neisseria gonorrhoeae. 

Hanseníase    Mycobacterium leprae 

Leptospirose     Leptospira interrogans 

Peste negra     Yersinia pestis 

Salmonelose     Salmonella enterica 

Shigelose     Shigella spp 

Sífilis      Treponema pallidum 

Tétano      Clostridium tetani 

Tuberculose     Mycobacterium tuberculosis 

 

Doenças causadas por protozoários: 

 

Doença de Chagas 

Causada pelo Trypanosoma cruzi, comum em casas de pau-a-pique. Isso porque facilita o esconderijo e o 

contato do vetor com o homem. O vetor é o Barbeiro (Triatoma infestans), que suga o sangue do hospedeiro, 

ao mesmo tempo que defeca para obter maior espaço no trato digestivo. O parasita está presente nas fezes 

e entra no hospedeiro por meio da coçadura. Provoca poucos sintomas ao longo de anos, podendo gerar 

tardiamente problemas cardíacos e intestinais (cardiomegalia e megacólon chagásico).   
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Casas pau-a-pique 

 

 

 

Malária 

 

Disponível em: http://www.sobiologia.com.br/figuras/Reinos/Malaria.jpg 

http://www.sobiologia.com.br/figuras/Reinos/Malaria.jpg
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É uma doença causada por protozoários do gênero Plasmodium e transmitida pelo inseto Anopheles (vetor). 

O hospedeiro definitivo é o mosquito (onde ocorre a reprodução sexuada), enquanto o hospedeiro 

intermediário é o homem. A febre que ocorre na malária é bem típica, ocorrendo em ciclos (terçã ou quartã).  

 

Amebíase 

Entamoeba histolytica causa uma diarreia invasiva, com muco, pus e sangue nas fezes. Sendo invasiva, pode 

parasitar outras regiões do corpo além do intestino. A contaminação ocorre por meio da ingestão de cistos. 

A profilaxia consiste em lavar bem as mãos e os alimentos, além da instalação de saneamento básico.  

 

 

Disponível em: http://diretoriodeartigos.net/wp-content/uploads/2016/07/Formas-de-infec%C3%A7%C3%A3o-da-

Ameb%C3%ADase.jpg 
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Giardíase 

Causada pela Giardia lamblia. Cursa com uma diarreia com grande quantidade de gordura nas fezes. Possui 

mecanismos de contaminação e profilaxia semelhante à amebíase. A diferença é que a giardíase causa uma 

diarreia não invasiva. 
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Tricomoníase 

 

Disponível em: https://static.todamateria.com.br/upload/58/23/58239fb6007d1-tricomoniase.jpg 

 

A tricomoníase é uma doença sexualmente transmissível causada pela Tricomonas vaginalis. Os portadores 

podem ser assintomáticos, fazendo com que transmitam a tricomoníase sem consciência da situação. A 

única forma efetiva de profilaxia no ato sexual é o uso do preservativo. 
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Imunização 

- Imunização: Presença de anticorpos contra dado antígeno. 

 

Anticorpos são proteínas de defesa contra um antígeno específico, que pode vir de forma natural (contraindo 

a própria doença, por exemplo) ou artificial (vacinas e soros, por exemplo). 

 

 

 

Além disso, essa imunização pode ser ativa ou passiva. A imunização ativa ocorre quando o indivíduo é 

responsável por produzir seus próprios anticorpos a partir de contato com o antígeno, gerando memória 

imune. A vacina é um exemplo de imunização ativa artificial. Vacinas são compostas por antígenos mortos, 

fragmentados ou enfraquecidos, fornecendo ao corpo contato com os agentes etiológicos de dadas doenças 

sem fornecer os sintomas que os acompanham, imunizando o corpo contra aquela doença específica. Vale 

ressaltar que vacinas são medidas preventivas. 
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Na imunização passiva, por outro lado, os anticorpos foram produzidos por outro organismo. Pode ser pela 

mãe, passando o anticorpo pela amamentação (caso de imunização passiva natural) ou pode ser um soro 

feito a partir de anticorpos extraídos de dado animal (imunização passiva artificial). O soro, ao contrário da 

vacina, é curativo, mas NÃO gera memória imunológica. Se o antígeno for contraído uma vez e tratado com 

soro, a aplicação de soro será necessária em caso de nova infecção, enquanto o mesmo não é válido para as 

vacinas, já que elas geram memória imune, protegendo contra infecções subsequentes.  
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Exercícios 

 

1. Antibiogramas são exames de diagnóstico que conseguem testar a sensibilidade da bactéria 

causadora a infecção em um indivíduo e, consequentemente, o antibiótico mais indicado para o seu 

tratamento. Para obter um antibiograma, uma suspensão de bactérias de cultivo recente é inoculada 

na superfície de uma placa de ágar, à qual são adicionados discos de papel impregnados com 

concentrações iguais de antibióticos. Após a incubação em estufa, analisa-se o padrão de crescimento 

ou inibição ao redor de cada disco. 
Disponível em: www.interlabdist.com.br. Adaptado. 

 

A figura mostra o resultado de um antibiograma obtido na investigação de uma rinite causada por 

bactérias. 

 
De acordo com os resultados mostrados no antibiograma, os antibióticos mais indicados para o 

tratamento dessa rinite são 

a) 1 e 4 

b) 2 e 6 

c) 3 e 5 

d) 2 e 3 

e) 5 e 6 

 

 

2. As bactérias são organismos microscópicos, procariontes e muitas são patogênicas, pois causam 

doenças. Entre as doenças humanas causadas por bactérias, podemos citar  

a) varíola, poliomielite, hidrofobia e Aids.  

b) sífilis, gonorreia, meningite e tétano.  

c) pneumonia, tuberculose, caxumba e sarampo.  

d) encefalite, poliomielite, hepatite e cólera.  

e) botulismo, febre tifoide, gripe e Aids. 
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3. Atualmente, uma toxina produzida por uma bactéria que ocasiona paralisia flácida vem sendo utilizada 

por cirurgiões plásticos para a correção das rugas da face. Essa bactéria é encontrada no solo, quase 

sempre contaminando legumes, frutas e outros produtos que, enlatados, podem oferecer muito risco, 

principalmente se as latas estiverem estufadas. Quando a toxina é ingerida, pode provocar parada 

respiratória ou cardíaca, ocorrendo a morte do paciente.  

Qual das doenças a seguir é provocada por essa toxina?  

a) Tétano  

b) Difteria  

c) Botulismo  

d) Cólera  

e) Malária 

 

 

4. O barbeiro é o transmissor de um parasita que causa uma doença no homem. Assinale a alternativa 

que indica respectivamente o parasita e a doença: 

a) Tripanossoma – doença de Chagas 

b) Leishmania – úlcera de Bauru 

c) Tripanossoma – doença do sono 

d) Bactéria – furúnculo 

e) Ameba – disenteria 

 

 

5. Assinale a opção em que todas as doenças são causadas por protozoários. 

a) malária, doença de Chagas, leishmaniose, amebíase. 

b) malária, doença de Chagas, peste bubônica, amebíase. 

c) malária, febre amarela, doença de Chagas e amebíase. 

d) peste bubônica, doença de Chagas, febre amarela, amebíase. 
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6. O HIV (sigla de Human Immunodeficiency Virus – vírus da imunodeficiência humana) é o agente 

causador da AIDS (sigla da expressão inglesa Acquired Immunodeficiency Syndrome – Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida). O HIV ataca principalmente determinadas células do sangue, sobretudo 

os linfócitos T auxiliadores (células CD4), que comandam todo o sistema de defesa contra as infecções. 

 

 
 

Sobre os vírus, podemos afirmar, exceto: 

a) Diferem de todos os seres vivos por serem acelulares. 

b) São constituídos principalmente por duas classes de substâncias químicas: proteínas e ácidos 

nucleicos, que pode ser DNA (ácido desoxirribonucleico) ou RNA (ácido ribonucleico). 

c) São considerados parasitas intracelulares obrigatórios. 

d) O HIV contém a enzima transcriptase reversa que permite produzir moléculas de DNA a partir das 

moléculas de RNA, exatamente ao contrário do que costuma ocorrer nas células. 

e) Além do DNA cromossômico, os vírus também podem conter pequenas moléculas circulares 

adicionais de DNA – os plasmídios. 

 

 

7. Os vírus, diferentemente dos outros seres vivos, não apresentam organização celular. Desta forma, eles 

necessitam da estrutura celular dos outros organismos para se reproduzir, sendo, portanto, parasitas 

obrigatórios. O estudo dos vírus é de extrema importância devido ao grande número de doenças 

humanas causadas por esses agentes microscópicos infecciosos. A compreensão do seu ciclo de vida 

possibilita intervenções que tornam a humanidade menos vulnerável às doenças virais. A alternativa 

que contém somente doenças causadas por vírus é a: 

a) Gripe, febre amarela, sarampo, dengue. 

b) Tétano, caxumba, catapora, poliomielite. 

c) Difteria, leptospirose, herpes, raiva. 

d) Tuberculose, hanseníase, varíola, rubéola 
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8. É comum observarmos nos livros didáticos a classificação dos protozoários utilizando-se como critério 

a sua estrutura de locomoção. De acordo com esse fator, podemos dizer que o Trypanosoma cruzi é 

um 

a) ciliado. 

b) esporozoário. 

c) flagelado. 

d) foraminífero. 

e) radiolário. 

 

 

9. (…) pelo menos 1,1 milhão de brasileiros trabalham no período noturno em centros urbanos e estão 

sujeitos a problemas de memória, obesidade, falta de sono e enfraquecimento do sistema imunológico, 

entre outros males. 

(…) os trabalhadores noturnos perdem aproximadamente cinco anos de vida a cada 15 trabalhados de 

madrugada. E têm 40% mais chances de desenvolverem transtornos neuropsicológicos, digestivos e 

cardiovasculares. 

(…) nosso organismo precisa descansar durante as noites, quando libera hormônios como a 

melatonina, o cortisol e o GH (hormônio do crescimento). (…) 

Uma das substâncias que dependem muito do escuro e da noite para serem liberadas é a melatonina. 

O hormônio ajuda a controlar o momento certo de cada função corporal. 
                                        (Revista Galileu, outubro de 2010, p. 22) 

 

O trabalho noturno pode enfraquecer o sistema imunológico, mas esse enfraquecimento não é tão 

agudo quanto o causado pela infecção com o vírus HIV. Nesse último caso, ocorre a morte de um 

grande número de linfócitos CD4 que controlam e regulam a resposta imunológica, causada pela 

proliferação viral. Identifique a alternativa que descreve corretamente o modo como esse vírus se 

prolifera no interior das células. 

a) Esse é um vírus de DNA cuja replicação ocorre de forma contínua e independente do genoma 

celular. 

b) As moléculas de proteína que formam o capsídeo do vírus são originadas a partir de genes 

presentes no genoma da célula hospedeira. 

c) O HIV é um retrovírus e seu genoma de RNA deve ser convertido em DNA para que possa controlar 

o metabolismo da célula hospedeira. 

d) O vírus é formado por uma única célula procariótica que ao entrar na célula hospedeira encontra o 

ambiente adequado para sua replicação. 

e) Ao entrar na célula, as moléculas de DNA circular que formam o genoma do vírus integram-se ao 

genoma da célula e passam a controlar seu metabolismo. 
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10. O vírus do papiloma humano (HPV, na sigla em inglês) causa o aparecimento de verrugas e infecção 

persistente, sendo o principal fator ambiental do câncer de colo de útero nas mulheres. O vírus pode 

entrar pela pele ou por mucosas do corpo, o qual desenvolve anticorpos contra a ameaça, embora em 

alguns casos a defesa natural do organismo não seja suficiente. Foi desenvolvida uma vacina contra o 

HPV, que reduz em até 90% as verrugas e 85,6% dos casos de infecção persistente em comparação 

com pessoas não vacinadas. 
Disponível em: HTTP://g1.globo.com. Acesso em: 12 jun 2011. 

 

O benefício da utilização dessa vacina é que as pessoas vacinadas, em comparação com as não 

vacinadas, apresentam diferentes respostas ao vírus HPV em decorrência da 

a) alta concentração de macrófagos. 

b) elevada taxa de anticorpos específicos anti-HPV circulantes. 

c) aumento na produção de hemácias após a infecção por vírus HPV. 

d) rapidez na produção de altas concentrações de linfócitos matadores. 

e) presença de células de memória que atuam na resposta secundária. 

 

 

 

Questão Contexto 

 

Em 2010 o mundo veio a conhecer o caso de Timothy Ray Brown. Brown é um norte-

americano, soropositivo desde 1995, que morava na Alemanha. Em 2006, descobriu que sofria de 

leucemia. Seu tratamento contra essa doença incluiu radioterapia e dois transplantes de células-tronco, 

adquiridas de um doador alemão. Ao fim do tratamento, o “Paciente de Berlim”, como veio a ser 

conhecido, estava curado não apenas da leucemia, mas também do HIV. 

 

A cura se deve ao trabalho do médico Gero Huetter, o hematologista que tratava Brown na Universidade 

de Medicina de Berlim. Quando fez o transplante de medula óssea em Brown para tratar sua leucemia, 

Huetter implantou células doadas de um paciente que possuía uma mutação genética, que tornava seu 

organismo imune ao HIV. O HIV usa as células do sistema imunológico para se replicar; se ele não 

consegue penetrar nas células do sistema imunológico, não sobrevive. A teoria de Huetter era que, se 

todas as células imunológicas de um paciente soropositivo forem retiradas e substituídas por células 

imunes ao HIV, o HIV poderia ser erradicado do paciente. 

Disponível em: http://ladobi.uol.com.br/2015/12/cura-hiv-timothy-ray-brown/ 

 

Explique o motivo de o HIV não sobreviver fora das células hospedeiras. 
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Gabarito 

 

1. B 

Os halos escuros representam lugares onde as bactérias não se desenvolveram. Assim, analisando os 

resultados da placa, os antibióticos mais eficientes foram o de número 2 e o de número 6. 

 

2. B 

Varíola, poliomielite, caxumba, sarampo, hidrofobia, gripe e Aids são doenças virais. 

 

3. C 

O botulismo é uma forma de intoxicação alimentar causada por uma toxina produzida pela 

bactéria Clostridium botulinum. 

 

4. A  

O agente causador da doença de Chagas é o Tripanossoma. 

 

5. A 

A peste bubônica é causada por bactérias, e a febre amarela é uma doença viral. 

 

6. E 

Os vírus não possuem plasmídeos, DNA circular fora do cromossomo presente em bactérias.  

 

7. A 

Tétano, difteria, leptospirose, tuberculose e hanseníase são doenças bacterianas. 

 

8. C 

O Trypanosoma cruzi apresenta flagelos que permitem sua natação e facilitam a captura de alimento. 

 

9. C 

O vírus HIV é o retrovírus mais conhecido. Para se reproduzir, deve converter seu RNA para DNA, pela 

enzima transcriptase reversa e, então, segue o caminho normal da síntese de proteínas: DNA -> RNA -> 

PTN.  

 

10. E 

A função da vacina é gerar uma resposta imune no hospedeiro que se mantém na forma de células de 

memória. Num segundo contato, a resposta ao agente agressor é mais rápida e eficiente do que num 

primeiro contato.  

 

Questão Contexto 

O HIV é um vírus e, tal como, não sobrevive fora de uma célula hospedeira. São conhecidos como parasitas 

intracelulares obrigatórios por não possuírem metabolismo próprio e não conseguem realizar a replicação de 

forma independente.  
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Schopenhauer e Nietzsche 

 

Resumo 

 

Arthur Schopenhauer 

Arthur Schopenhauer (1788 - 1860) foi um grande filósofo alemão, conhecido principalmente por sua obra “o 

mundo como vontade e representação”, tendo influenciado pensadores como Nietzsche, Kierkegaard, Freud, 

Jung, e artistas como Jorge Luis Borges, Rilke, entre outros.  Schopenhauer se apropria de elementos do 

budismo e de alguns aspectos da filosofia kantiana para construir uma ética da compaixão.  Segundo ele, a 

filosofia tradicional errou em não dar à compaixão o valor que era devido. 

Um dos aspectos que o filósofo alemão vai recuperar da filosofia kantiana é a ideia de que nós não podemos 

conhecer as coisas em si mesmas, ou seja, não podemos conhecê-las exatamente como são, restando-nos 

conhecê-las a partir de representações.  Portanto, o que conhecemos são os fenômenos - as coisas tais como 

aparecem para nós - mas não a realidade em si mesma. Já o conceito de vontade diz respeito a uma vontade 

cega e irracional que move todos os seres vivos.  Assim, todos os seres, em última análise, lutam pela sua 

própria vida a partir de uma vontade que é egoísta e voltada para a subsistência. 

Com base nessas ideias de vontade e representação, Schopenhauer vai criticar confiança exagerada na razão 

- presente, por exemplo, em filósofos como Descartes e Kant - pois o homem, segundo ele, não possui o 

controle racional sobre as coisas e nem sobre si próprio, pois há um desejo cego e incontrolável que os 

afeta.  Assim, é uma ilusão suposto controle racional defendido pela metafísica tradicional, o que nos leva 

para um visão pessimista sobre a realidade. 

O mundo é marcado, seguindo esse ponto de vista, pela dor e pelo sofrimento, pois o homem nunca pode 

satisfazer completamente o seu desejo.  A ética da compaixão e da caridade oferece um contraponto ao 

egoísmo.  Enquanto o egoísmo parte da ideia de que somos o centro do mundo e, nessa mesma medida, 

acaba por separar os homens, o exercício da compaixão pode, inversamente, unir os homens naquilo que eles 

têm em comum.  Assim, percebemos que todas as coisas estão unidas quando estabelecemos  uma relação 

de compaixão com elas.  

 

Friedrich Wilhelm Nietzsche 

Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844 - 1900) foi um grande filósofo alemão, tendo escrito textos sobre a religião, 

a moral, a cultura contemporânea, filosofia e ciência.  Todo o pensamento nietzschiano se fundamenta num 

resgate das forças vitais e instintivas do homem, que foram submetidas à razão ao longo da tradição 

filosófica que remonta, em última instância, à figura de Sócrates.  
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Nietzsche reconhece a importância da leitura da filosofia de Schopenhauer para a formulação do seu 

pensamento, sobretudo no que se refere à crítica à metafísica tradicional e à importância que a arte assume 

para ambos. Sócrates será criticado por Nietzsche justamente por ter sido, segundo ele, o primeiro a submeter 

as paixões humanas ao controle racional. Séculos após Sócrates, o Cristianismo irá se apropriar dessa ideia, 

propiciando uma certa “domesticação” do ser humano que será muito criticada pelo filósofo alemão. 

O ser humano, na medida em que é guiado pela moral tradicional, se enfraquece, vai perdendo sua “vitalidade”, 

torna-se culpado e doente. Contra a moral tradicional, Nietzsche propõe a transvaloração de todos os valores, 

ou seja, seria preciso questionar qual é o valor dos próprios valores que guiam as nossas condutas.  Assim, 

noções de “bem” e “mal”, que são os princípios básicos da moral tradicional também deveriam ser avaliados, 

pois sua legitimidade não pode estar instituída a partir de um mundo superior.  Esses valores devem ser 

avaliados tendo como “valores humanos”, e o filósofo deve se perguntar se eles aumentam a nossa vitalidade 

ou se, inversamente, esses valores servem para nos enfraquecer, para nos fazer perder a vitalidade.  É a partir 

desse ponto de vista que os valores, segundo Nietzsche, devem ser avaliados. 

A característica que todos os seres vivos possuem é, segundo Nietzsche, a vontade de potência ou vontade 

de poder.  Poder aqui é entendido como força, poder ou capacidade.  Nesse sentido, quanto mais podemos 

realizar as nossas potências tanto melhor, pois, assim teremos uma maior vitalidade, uma maior força. Já 

quando não realizamos as nossas potências, nos enfraquecemos, perdemos a vitalidade. Assim, é bom tudo 

aquilo que aumenta a nossa potência, enquanto é mau tudo aquilo que diminui a nossa potência. 
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Exercícios 

 

1. Ao declarar que “a moral e a religião pertencem inteiramente à psicologia do erro”, Nietzsche pretendeu 

a) destruir os caminhos que “a psicologia utiliza para negar ou afirmar a moral e a religião”.    

b) criticar essa necessidade humana de se vincular a valores e instituições herdados, já que “o 

Homem é forjado para um fim e como tal deve existir”.    

c) denunciar o erro que tanto a moral quanto a religião cometem ao confundir “causa com efeito, ou 

a verdade com o efeito do que se considera como verdade”.    

d) comprovar que “a moral e a religião estão no imaginário coletivo, mas para se instalarem 

enquanto verdade elas precisam ser avalizadas por uma ciência institucionalizada”.    

 

2.  O que motivou a crítica de Nietzsche à cultura ocidental a partir de Sócrates foi 

a) a atitude niilista de Sócrates de recusar a vida e optar por ingerir a letal dose de cicuta.    

b) a busca e aferição da verdade por meio de um método que Sócrates denominou de maiêutica.    

c) o fato de Sócrates ter negado a intuição criadora da filosofia anterior, pré-socrática.    

d) a total falta de vinculação da filosofia socrática aos preceitos básicos de uma lógica possível, o 

que o tornava obscuro.  

   

3. Com relação aos quatro grandes erros para Nietzsche, é CORRETO afirmar que eles representam 

a) a força moral instintiva, portanto, natural, da qual se investe toda a cultura e que promove toda a 

efervescência positiva e ideal no espírito humano.    

b) erros que corrompem a razão, a ponto de incutirem nos homens o espírito servil imerso numa 

realidade distorcida e opressora que não permite a esses homens a emancipação de seus atos.    

c) a demasiada humanidade revestida de substancial fortaleza embutida no espírito por meio da 

vontade como instinto e valorização de toda a cultura.    

d) a necessidade humana demasiada humana de buscar a superação de todas as anomalias morais 

e fixar-se num lugar onde a felicidade seja possível e comungue com a própria virtude do bom e 

do bem.    

 

4.  Nietzsche identificou os deuses gregos Apolo e Dionísio, respectivamente, como 

a) complexidade e ingenuidade: extremos de um mesmo segmento moral, no qual se inserem as 

paixões humanas.    

b) movimento e niilismo: polos de tensão na existência humana.    

c) alteridade e virtu: expressões dinâmicas de intervenção e subversão de toda moral humana.    

d) razão e desordem: dimensões complementares da realidade.    
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5. Sentimos que toda satisfação de nossos desejos advinda do mundo assemelha-se à esmola que 

mantém hoje o mendigo vivo, porém prolonga amanhã a sua fome. A resignação, ao contrário, 

assemelha-se à fortuna herdada: livra o herdeiro para sempre de todas as preocupações. 
SCHOPENHAUER, A. Aforismo para a sabedoria da vida. São Paulo: Martins Fontes, 2005. 

 

O trecho destaca uma ideia remanescente de uma tradição filosófica ocidental, segundo a qual a 

felicidade se mostra indissociavelmente ligada à  

a) a consagração de relacionamentos afetivos.    

b) administração da independência interior.    

c) fugacidade do conhecimento empírico.    

d) liberdade de expressão religiosa.    

 

6. No século XIX, o filósofo alemão Friedrich Nietzsche vislumbrou o advento do “super-homem” em 

reação ao que para ele era a crise cultural da época. Na década de 1930, foi criado nos Estados Unidos 

o Super-Homem, um dos mais conhecidos personagens das histórias em quadrinhos. A diferença entre 

os dois “super-homens” está no fato de Nietzsche defender que o super-homem 

a) agiria de modo coerente com os valores pacifistas, repudiando o uso da força física e da violência 

na consecução de seus objetivos.    

b) expressaria os princípios morais do protestantismo, em contraposição ao materialismo presente 

no herói dos quadrinhos.    

c) abdicar-se-ia das regras morais vigentes, desprezando as noções de “bem”, “mal”, “certo” e 

“errado”, típicas do cristianismo.    

d) representaria os valores políticos e morais alemães, e não o individualismo pequeno burguês 

norte-americano.    

 

7.  A ideia do “martelo” de Nietzsche é entendida como 

a) argumento construído com a clara intenção de fomentar o debate e a defesa privilegiada dos 

valores e da moral cristã.    

b) instrumento metafórico de destruição de todos os ídolos, de todas as crenças estabelecidas, de 

todas as convenções e valores transcendentais fundamentados na moral e na religião cristã, bem 

como na filosofia metafísica socrático-platônica.    

c) uma normalização para todo e qualquer embate moral e sistemático no âmbito das relações do 

Homem com o mundo no qual ele está inserido.    

d) uma afirmação da derrogação do universo racional e religioso no qual estava mergulhada a 

natureza humana do século XVIII.    
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8.  Assinale a alternativa que CORRETAMENTE revela “a história de um erro” para Nietzsche. 

a) “A satisfação nos protege até mesmo de resfriados. Uma mulher que sabe bem vestida se resfria 

alguma vez? Presumo até que possa dar-se o caso de que esteja pouco vestida”.    

b) “O mundo-verdade acabou abolido, que mundo nos ficou? O mundo das aparências? Mas não; com 

o mundo-verdade abolimos o mundo das aparências!”.    

c) “Aquele que não sabe dispor sua vontade nas coisas quer ao menos atribuir-lhes um sentido: o 

que faz acreditar que já existe uma vontade nelas (princípio ad ‘fé’)”.    

d) “Desconfio de todas as pessoas com sistemas e as evito. A vontade de sistema constitui uma falta 

de lealdade”.    

 

9. Friedrich Nietzsche (1844 – 1900) opõe à moral tradicional, herdeira do pensamento socrático-

platônico e da religião judaica-cristã, a transvaloração de todos os valores. Conforme Aranha e Arruda 

(2000): “Ao fazer a crítica da moral tradicional, Nietzsche preconiza a ‘transvaloração de todos os 

valores’. Denuncia a falsa moral, ‘decadente’, ‘de rebanho’, ‘de escravos’, cujos valores seriam a 

bondade, a humildade, a piedade e o amor ao próximo”. Desta forma, opõe a moral do escravo à moral 

do senhor, a nova moral.       
ARANHA, M. L. de A. e MARTINS, M. H. P. Filosofando: introdução à filosofia. São Paulo: Moderna, 2000, p. 286. 

 

Assinale a alternativa que contenha a descrição da “moral do senhor” para Nietzsche. 

a) É caracterizada pelo ódio aos instintos; negação da alegria.    

b) É negativa, baseada na negação dos instintos vitais.    

c) É transcendental; seus valores estão no além-mundo.    

d) É positiva, baseada no sim à vida.    

 

10. “A Filosofia a golpes de martelo” é o subtítulo que Nietzsche dá à sua obra Crepúsculo dos ídolos. Tais 
golpes são dirigidos, em particular, ao(s)  

a) conceitos filosóficos e valores morais, pois eles são os instrumentos eficientes para a 

compreensão e o norteamento da humanidade.    

b) existencialismo, ao anticristo, ao realismo ante a sexualidade, ao materialismo, à abordagem 

psicológica de artistas e pensadores, bem como ao antigermanismo.    

c) compositores do século XIX, como, por exemplo, Wolfgang Amadeus Mozart, compositor de uma 

ópera de nome “Crepúsculo dos deuses”, parodiada no título.    

d) conceitos de razão e moralidade preponderantes nas doutrinas filosóficas dos vários pensadores 

que o antecederam e seus compatriotas e/ou contemporâneos Kant, Hegel e Schopenhauer.    
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Gabarito 

 

1. C  

Na frase de Nietzsche que observamos nessa questão, o filósofo alemão se refere a sua famosa crítica 

em relação à moral e a religião.  Ambas erram na medida em que se fundamentam a partir de valores 

universais, a partir de uma verdade única e absoluta.  A única alternativa que é coerente com essa ideia 

nietzschiana é a representada pela letra (c). 

 

2. C 

A crítica de Nietzsche à cultura ocidental a partir da figura de Sócrates ocorre porque Sócrates teria 

justamente abandonado, segundo Nietzsche, a atitude criadora do período pré-socrático em prol de uma 

filosofia abstrata e com pretensão universalista.  Nesse sentido, a única alternativa correta é aquela 

representada pela letra (c).  

 

3. B  

A alternativa [B] é a única que está de acordo com o pensamento de Friedrich Nietzsche. Os erros 

corrompem a razão, na medida em que incutem no homem um espírito de servidão, em uma realidade 

distorcida. Vale ressaltar que todas as outras alternativas, apesar de apresentarem termos utilizados por 

Nietzsche, o fazem de maneira equivocada, estando todas incorretas. 

 

4. D 

Primeiramente, o apolíneo e o dionisíaco representam na filosofia nietzschiana conceitos estéticos, não 

conceitos ontológicos, isto é, são conceitos referentes à experiência sensível, mas não ao ser ou ao real, 

por conseguinte, eles não podem ser classificados como “dimensões complementares da realidade”. 

Segundamente, o apolíneo representa um estado de excitação do olhar, um estado no qual está o 

sentimento de acréscimo e plenitude da visão para exigir a transformação de algo na sua perfeição, para 

exigir a transformação de algo em arte. O apolíneo representa o visionário; é a embriaguez do pintor, do 

escultor, do poeta épico. Já o dionisíaco representa um estado de excitação e intensificação de todo o 

sistema afetivo, “de modo que ele descarrega de uma vez todos os seus meios de expressão e, ao mesmo 

tempo, põe para fora a força de representação, imitação, transfiguração, transformação, toda espécie de 

mímica e atuação” (F. Nietzsche. Crepúsculo dos ídolos, IX, 10). 

 

5. B  

Ao criticar a satisfação de nossos desejos, Schopenhauer retoma uma concepção filosófica de tradição 

estoica, segundo a qual a felicidade se dá através do controle das paixões.   

 

6. C  

O super-homem de Nietzsche é justamente aquele indivíduo que não é moldado pelos valores da moral 

tradicional.  Dessa maneira, o super-homem despreza as noções abstratas e universais de “bem” e de 

“mal”, o que nos leva a compreender que a única alternativa correta é aquela representada pela letra (C). 
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7. B 

A ideia da filosofia realizada a “golpes de martelo”, em Nietzsche, nos remete a sua crítica aos valores da 

moral tradicional e do Cristianismo, assim como aos valores da filosofia socrático-platônica.  Essa crítica 

se baseia na descrença de Nietzsche em relação a valores abstratos e universais que possam 

fundamentar a nossa moral.  Nesse sentido, a alternativa correta é a letra (b). 

 

8. B 

A crença em um mundo verdadeiro, que seria distinto do mundo das aparências, é a história de um erro 

de acordo com o pensamento de Nietzsche.  Tal erro nos remete ao pensamento platônico na medida em 

que, segundo Platão, haveria um mundo superior verdadeiro, o mundo das ideias, diferente a separado do 

mundo das aparências, o mundo sensível.  Por conta disso, a única alternativa correta é a letra (b) 

 

9. D 

A “moral de senhor”, segundo Nietzsche, é aquela que é positiva e que, portanto, afirma a vida.  Já a moral 

de escravo é, inversamente, uma moral negativa.  Nesse sentido, a alternativa correta é a letra (d). 

 

10. D  

O indivíduo soberano, diz Nietzsche, deve livrar-se da moralidade, das coerções sociais. Um indivíduo 

assim se move de acordo com o seu instinto e sua natureza; ele não se submete à consciência que 

reprime seus impulsos desiderativos. O soberano se livra da consciência destruindo sua memória e 

alcança a liberdade através do esquecimento. Com marteladas, a ética pode ser fundada com o 

esquecimento do moralismo.   
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Curto-circuito (medidores elétricos) 

 

Resumo 

 

“Um curto-circuito ocorre quando a resistência elétrica em um circuito é muito pequena e a corrente 

elétrica que o atravessa atinge uma intensidade muito elevada.” 

 

Considere um fio com um resistor de resistência R percorrido por corrente i devida a diferença de 

potencial entre A e B. 

 

 

 

Um curto circuito ocorre quando dois pontos de diferentes potenciais elétricos são unidos por outro fio 

(de resistência desprezível). Assim os pontos assumem o mesmo potencial. 

 

 

 

A diferença de potencial agora é zero. Assim na fórmula U = Ri temos Ri = 0. 

Se R.i = 0 temos  R = 0 ou i = 0 

 

No resistor a resistência R é diferente de zero, logo sua corrente é nula. No fio a resistência é nula logo 

a corrente é diferente de zero. A corrente vai pelo fio sem resistência. 

Esse aumento na corrente elétrica causa uma grande liberação de energia e, consequentemente, um 

superaquecimento dos condutores. Essa liberação de calor pode ser obtida matematicamente. 

Primeiro utilizamos a Lei de Ohm para relacionar a corrente (i) com a tensão elétrica (V) e a resistência 

(R) de um circuito: 

𝑖 =
𝑉

𝑅
 

      

 

http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/fisica/lei-ohm.htm
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Em seguida, calculamos a potência dissipada no resistor, que representa a quantidade de energia que é 

transformada em calor por efeito Joule, com a expressão: 

 

𝑃 = 𝑉. 𝑖 

 

Substituindo i, temos: 

 

𝑃 =
𝑈2

𝑅
 

 

A partir da equação obtida, podemos concluir que a potência dissipada é inversamente proporcional ao 

valor da resistência. Assim, quanto menor a resistência, maior é a dissipação de energia elétrica no condutor. 

Note que, na equação acima, se R tende a zero (R→0), P tende ao infinito (P→∞). 

A dissipação instantânea de energia que ocorre em um curto-circuito pode gerar faíscas e explosões, 

ocasionando vários danos nos circuitos elétricos, além de poder originar incêndios devastadores em 

residências e indústrias. Para evitar esse tipo de acidente, são utilizados os fusíveis e os disjuntores, que são 

dispositivos que detectam a alteração da corrente elétrica e interrompem sua passagem automaticamente. 

 

Instrumentos de Medida 

Amperímetros e voltímetros são aparelhos usados para medir, respectivamente, intensidade de 

corrente elétrica e diferença de potencial entre dois pontos.Esses aparelhos funcionam como se fossem 

resistências para o circuito e assim conseguem fazer as medidas. 

 

Amperímetro: 

• Deve ser ligado em série no circuito. 

• Em um amperímetro ideal sua resistência interna deve ser nula (tende a zero). 

 

Voltímetro: 

• Deve ser ligado em paralelo. 

• Em um voltímetro ideal sua resistência interna deve ser infinita (tende a infinito). 

• O voltímetro deve ter seu polo positivo ligado ao maior potencial e o polo negativo no menor potencial. 

Caso contrário, a leitura do voltímetro será um valor negativo. 

 

Obs.: Quando ligados de forma errada o amperímetro (em paralelo) produz curto circuito e o voltímetro (em 

série) reduz a corrente a zero e marca a força eletromotriz da bateria. 
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Exercícios 

 

1. Cinco resistores de mesma resistência R estão conectados à bateria ideal E de um automóvel, 

conforme mostra o esquema:  

 

Inicialmente, a bateria fornece ao circuito uma potência PI. Ao estabelecer um curto-circuito entre os 

pontos M e N, a potência fornecida é igual a PF. A razão  é dada por: 

a) 7/9 

b) 14/15 

c) 1 

d) 7/6 

e) 8/3 
 

 

2. No circuito a seguir o valor da resistência equivalente entre os pontos A e B é: 

 

 

a) 3R/4 

b) 4R/3 

c) 5R/2 

d) 2R/5 

e) R 
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3. A resistência equivalente entre os pontos A e B é, em ohms: 

 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 5 

e) 9 

 

 

4. No circuito esquematizado na figura, os fios AK e BJ têm resistências desprezíveis (quando 

comparadas a 12 Ω) e não se tocam.  

 

Qual o valor da resistência equivalente entre A e B e as intensidades das correntes nos fios AK e BJ, 

respectivamente? 

a) 4 Ω, 1 A e 1 A 

b) 2 Ω, 2 A e 2 A 

c) 4 Ω, 2 A e 2 A  

d) 2 Ω, 1 A e 1 A 

e) 4 Ω, 1/2 A e 1/2 A 
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5. Um voltímetro representado pela letra V e um amperímetro representado pela letra A, ambos ideais, são 

utilizados para medir a ddp e a intensidade de corrente elétrica num resistor R. Assinale a opção que 

indica uma maneira correta de usar esses instrumentos.  

a)  b)  c)  

d)  e)   

   

 

 

6. Um eletricista analisa o diagrama de uma instalação elétrica residencial para planejar medições de 

tensão e corrente em uma cozinha. Nesse ambiente existem uma geladeira (G), uma tomada (T) e uma 

lâmpada (L), conforme a figura. O eletricista deseja medir a tensão elétrica aplicada à geladeira, a 

corrente total e a corrente na lâmpada. Para isso, ele dispõe de um voltímetro (V) e dois amperímetros 

(A). 

 

Para realizar essas medidas, o esquema da ligação desses instrumentos está representado em: 

a)  
b)  

 

c)  
d)  

 

e)  
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7. Calcule a corrente em amperes medida no amperímetro (A) do circuito apresentado na figura. 

 

a) 1,6 

b) 3,3 

c) 5,0 

d) 8,3 

e) 20,0 

 

 

8. Um eletricista precisa medir a resistência elétrica de uma lâmpada. Ele dispõe de uma pilha, de uma 

lâmpada (L), de alguns fios e de dois aparelhos: um voltímetro (V), para medir a diferença de potencial 

entre dois pontos, e um amperímetro (A), para medir a corrente elétrica. 

O circuito elétrico montado pelo eletricista para medir essa resistência é 

 

a)  

b)  

c)  d)  

e)  
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9. Em uma aula no laboratório de Física, o professor solicita aos alunos que meçam o valor da resistência 

elétrica de um resistor utilizando um voltímetro ideal e um amperímetro ideal. Dos esquemas abaixo, 

que representam arranjos experimentais, qual o mais indicado para a realização dessa medição? 
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10. Um rapaz montou um pequeno circuito utilizando quatro lâmpadas idênticas, de dados nominais 5 W 

– 12 V, duas baterias de 12 V e pedaços de fios sem capa ou verniz. As resistências internas das 

baterias e dos fios de ligação são desprezíveis. Num descuido, com o circuito ligado e as quatro 

lâmpadas acesas, o rapaz derrubou um pedaço de fio condutor sobre o circuito entre as lâmpadas 

indicadas com os números 3 e 4 e o fio de ligação das baterias, conforme mostra a figura. 

 

 

O que o rapaz observou, a partir desse momento, foi:  

a)  as quatro lâmpadas se apagarem devido ao curto-circuito provocado pelo fio.  

b) as lâmpadas 3 e 4 se apagarem, sem qualquer alteração no brilho das lâmpadas 1 e 2.  

c) as lâmpadas 3 e 4 se apagarem e as lâmpadas 1 e 2 brilharem mais intensamente.  

d) as quatro lâmpadas permanecerem acesas e as lâmpadas 3 e 4 brilharem mais intensamente. 

e) as quatro lâmpadas permanecerem acesas, sem qualquer alteração em seus brilhos. 
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Gabarito 

 

1. D 

𝑷𝑰 =
𝑬𝟐

𝑹𝒆𝒒𝑰

, 𝒐𝒏𝒅𝒆 𝑹𝒆𝒒𝑰 = 𝑹 +
𝑹

𝟑
+ 𝑹 =

𝟕𝑹

𝟑
→ 𝑷𝑰 =

𝑬𝟐

𝟕𝑹
𝟑⁄

=
𝟑𝑬𝟐

𝟕𝑹
 

 

𝑷𝑭 =
𝑬𝟐

𝑹𝒆𝒒𝑭

, 𝒐𝒏𝒅𝒆 𝑹𝒆𝒒𝑭 = 𝑹 + 𝑹 = 𝟐𝑹 → 𝑷𝑭 =
𝑬𝟐

𝟐𝑹
 

 

𝑷𝑭

𝑷𝑰

=
𝑬²

𝟐𝑹
.

𝟕𝑹

𝟑𝑬²
=

𝟕

𝟔
 

 

2. B 

Temos que: 

 

Então, a Req = R/3 + R = 4R/3 

 

3. A 

Temos que: 

 

Percebe-se, então, que como os resistores estão submetidos a mesma diferença de potencial AB, trata-

se de uma associação em paralelo. Portanto, podemos fazer: 

Req = R/n = 3/3 = 1 Ω 
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4. C 

Temos que: 

 

A fim de calcular a Req, pode ser melhor redesenhar e então teremos algo assim: 

 

Ou seja, Req = 12/2 = 4 Ω 

Já para verificar a intensidade da corrente elétrica nos ramos do circuito pedido, a primeira figura 

evidencia que para ambos os ramos temos o a valor de 2 A. 

 

5. C 

Amperímetro deve ser ligado em série ao ramo o qual quer se medir a intensidade de corrente elétrica que 

por ali circula e o voltímetro deve ser ligado em paralelo ao ramo o qual quer se medir a tensão elétrica 

que ali o alimenta. 

 

6. E 

 

 

7. C 
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8. C 

 

 

9. A 

 

 

10. E 
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Exercícios incluindo geradores não ideias 

 

Exercícios 

 

1. (Famerp 2018)  Quando um gerador de força eletromotriz 12 V  é ligado a um resistor R  de resistência 

5,8 ,Ω  uma corrente elétrica i  de intensidade 2,0 A  circula pelo circuito. 

 

 

 

A resistência interna desse gerador é igual a  

a) 0,40 .Ω     

b) 0,20 .Ω     

c) 0,10 .Ω     

d) 0,30 .Ω     

e) 0,50 .Ω     
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2. (Ufu 2019) Um circuito, utilizando um conjunto de gerador de células fotovoltaicas e um resistor, é 

montado conforme mostra a Figura A. O gráfico da Figura B indica as curvas de Diferença de Potencial 

(DDP) em função da corrente elétrica do conjunto gerador de células fotovoltaicas e do resistor 

indicados na Figura A.  

 

 

 

Qual a potência que o conjunto gerador de células fotovoltaicas fornece ao resistor nas condições do 

circuito da Figura A? 

a) 1,60 W 

b) 0,21 W 

c) 0,30 W 

d) 1,40 W 

e) 2,50 W 
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3. (Uefs 2018) Um circuito elétrico é constituído por um gerador de força eletromotriz E e resistência 

interna r = 2 Ω e por um resistor ôhmico de resistências R. Se por esse circuito circular uma corrente 

elétrica de intensidade i = 2 A, a diferença de potencial entre os pontos A e B será 16 V. 

 

 

 

Considerando desprezíveis as resistências dos fios e das conexões utilizados na montagem desse 

circuito, os valores de E e de R são 

a) 20 V e 8 Ω 

b) 10 V e 8 Ω 

c) 32 V e 8 Ω 

d) 32 V e 10 Ω 

e) 20 V e 10 Ω 

 

4. (Uece 2018)  Considere um dispositivo elétrico formado por uma bateria com um dos terminais ligado 

a um dos terminais de um resistor. Caso esse dispositivo seja conectado em paralelo a um segundo 

resistor, pode-se afirmar corretamente que  

a) a corrente fornecida pela bateria é diferente nos resistores.    

b) a corrente nos dois resistores tem mesmo valor.    

c) a tensão nos dois resistores é sempre a mesma da bateria.    

d) a soma das tensões nos resistores é o dobro da tensão na bateria.    
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5. (Enem 2017)  Em algumas residências, cercas eletrificadas são utilizadas com o objetivo de afastar 

possíveis invasores. Uma cerca eletrificada funciona com uma diferença de potencial elétrico de 

aproximadamente 10.000 V.  Para que não seja letal, a corrente que pode ser transmitida através de 

uma pessoa não deve ser maior do que 0,01A.  Já a resistência elétrica corporal entre as mãos e os 

pés de uma pessoa é da ordem de 1.000 .  

 

Para que a corrente não seja letal a uma pessoa que toca a cerca eletrificada, o gerador de tensão deve 

possuir uma resistência interna que, em relação à do corpo humano, é  

a) praticamente nula.     

b) aproximadamente igual.    

c) milhares de vezes maior.     

d) da ordem de 10  vezes maior.    

e) da ordem de 10  vezes menor.     

 

6. (Enem PPL 2016)  Em um laboratório, são apresentados aos alunos uma lâmpada, com especificações 

técnicas de 6 V  e 12 W,  e um conjunto de 4  pilhas de 1,5 V  cada. 

Qual associação de geradores faz com que a lâmpada produza maior brilho?  

a)     

b)     

c)     

d)     

e)     
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7. (Ueg 2017)  Considere uma bateria de força eletromotriz ε  e resistência interna desprezível. Qual dos 

gráficos a seguir melhor representa a bateria?   

 

a)  b)  

c)  d)  

e)  

 

 

8. (Enem PPL 2017) Uma lâmpada é conectada a duas pilhas de tensão nominal 1,5 V, ligadas em série. 

Um voltímetro, utilizado para medir a diferença de potencial na lâmpada, fornece uma leitura de 2,78 V 

e um amperímetro indica que a corrente no circuito é de 94,2 mA. 

 

O valor da resistência interna das pilhas é mais próximo de  

a) 0,021 Ω 

b) 0,22 Ω 

c) 0,26 Ω 

d) 2,3 Ω 

e) 29 Ω 
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9. A pilha de uma lanterna possui uma força eletromotriz de 1,5 V e resistência resistência interna de 0,05 

Ω. O valor da tensão elétrica nos pólos dessa pilha quando ela fornece uma corrente elétrica de 1,0 A a 

um resistor ôhmico é de 

a) 1,45 V  

b) 1,30 V  

c) 1,25 V  

d) 1,15 V  

e) 1,00 V 

 

10. Observe o gráfico, que representa a curva característica de operação de um gerador: 

 

 

com base nos dados, a resistência interna do gerador, em ohm, é igual a: 

a) 1,0 

b) 3,0 

c) 4,0 

d) 5,0 

e) 6,0 
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Gabarito 

 

1. B 

Sabendo que toda a força eletromotriz entregue ao circuito deve ser gasta nos resistores, temos: 

( )−  =   = +  − =  = −  =
12 V

r i R i i R r R r r 5,8 r 0,2
i 2 A

ε
ε ε Ω

   

 

2. D 

 

 

3. A 

 

 

4. B 

Dois resistores com o mesmo valor de resistência (detalhe nãoo mencionado no enunciado), caso ligados 

em paralelo, sofrem a passagem de corrente de mesma intensidade. Caso fossem ligados em série, a 

corrente seria a mesma independente da condiçãoo de igualdade de resistências.   

 

5. E 

Sendo r  o valor da resistência interna do gerador, pela 1ª Lei de Ohm, temos que: 

( )

( )
6

V r R i

10000 r 1000 0,01

r 999000 10Ω Ω

= +

= +

=   

Em relação à do corpo humano: 

6
3

3

r 10
10

R 10
= =

 

Ou seja, o valor da resistência deve ser cerca de 1000  vezes maior.   
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6. C 

A lâmpada produzirá maior brilho para a associaçãoo que produzir a maior potência, e como esta é 

proporcional à tensãoo, o circuito com maior tensão elétrica equivalente proverá o maior brilho. 

Tensão equivalente para os circuitos: 

a) A AV (1,5 / /1,5 / /1,5) 1,5 V 3 V= +  =  

b) B BV (1,5 1,5) / /(1,5 1,5) V 3 V= + +  =  

c) C CV 1,5 1,5 1,5 1,5 V 6 V= + + +  =  

d) D DV (1,5 / /1,5) (1,5 / /1,5) V 3 V= +  =  

e) E EV 1,5 / /1,5 / /1,5 / /1,5 V 1,5 V=  =  

Portanto, a associação que produzirá o maior brilho é a do item [C].   

 

7. A 

Nesse caso, temos uma bateria ideal (resistência interna desprezível) que irá fornecer sempre a mesma 

diferença de potencial, sigla ddp, caso contrário,  poderia queimar o equipamento. 

O que pode gerar dúvida na questão é confundir o consumo de energia da bateria com a ddp fornecida 

por ela. Para exemplificar, pode-se utilizar o exemplo de uma pilha que, com o passar do tempo, terá 

menos energia química para converter em energia elétrica e, quanto maior a quantidade de corrente que 

o equipamento precisar, mais rápido a pilha vai acabar. 

Entretanto, se a pilha for colocada em um controle remoto, num console ou num aquecedor a gás (para 

gerar a centelha), por exemplo, a ddp fornecida sempre será a mesma, independentemente da quantidade 

de corrente elétrica que aquele aparelho precise.    

 

8. D 

 

9. A 
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10. B 
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Nordeste e Centros-Sul 

 

Resumo 

 

Antes de entrarmos nas especificidades de cada região, é necessário entender o que é a divisão regional com 

base nos critérios econômicos. Criada em 1969 pelo IBGE, essa divisão regional baseada no desenvolvimento 

econômico das regiões não segue exatamente as fronteiras dos estados e permite o planejamento e a gestão 

das áreas nacionais levando em conta o desenvolvimento produtivo, a concentração de capital e de elite, 

assim como permite visualizar semelhanças nos aspectos produtivos em cada uma das três regiões 

demarcadas. Essa divisão também engloba a discussão de espaços centrais e periféricos, assim como as 

diferenças de oportunidade e acesso a qualidade de vida nessa nova divisão. 

 

 

 

 

Nordeste 

Quando pensamos na ocupação do território brasileiro, o nordeste foi o primeiro pólo e grande centro do país. 

A capital, começando a análise a partir da colonização, era Salvador onde se concentrava a gestão e o poder 

político do país, mantendo também a relação direta com a Europa. Quando saímos do ciclo extrativista do 

Pau Brasil entrou-se no do açúcar que era muito forte no nordeste, como também o algodão e o fumo. Existe 

então um destaque político pela capital e pelo cenário, ou seja, pelo ciclo açucareiro e comércio direto com a 

Europa.  

Naturalmente o primeiro grande centro político vai virar também o primeiro grande centro populacional. A 

parte com mais dinamismo, vista como centro começa a formar a maior ocupação populacional no início. O 

nordeste passou por novas configurações do território começando a vivenciar então as perdas. Estudamos 
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muito a crise do açúcar, que ocorreu paralelamente com outras atividades que começam a ganhar poder 

como a mineração em Minas Gerais e o café no Vale do Paraíba do Rio de Janeiro se expandindo para o oeste 

paulista e noroeste do Paraná.  

A capital sai de Salvador e passa pro Rio de Janeiro. Isso quer dizer que o grande polo econômico e político 

é assumido pelo Sudeste o que estimula uma migração para essa região. Paralelo ao processo de 

industrialização do sudeste, criando empregos e atrativos, podemos reparar o perfil da grande massa 

migratória do nordeste para o sudeste. O perfil do migrante gerou alguns problemas para o nordeste. Pelas 

estatísticas, o homem adulto principalmente é o perfil que mais migra buscando melhores condições. As 

mulheres, os idosos e as crianças ficavam no nordeste e as crianças tinham que ajudar em casa, reduzindo o 

número de crianças na escola. Essa inserção do migrante no sudeste também não se dá de formas fáceis e 

criam as vezes no urbano uma grande mão de obra desempregada e pobre.  

Os nordestinos também migraram para o Centro Oeste na construção de Brasília nesse momento de 

desvalorização. Ele ocorreu porque estavam se criando novos polos como o primeiro de Salvador para atrair 

investimentos e gerar a população urbana. Na década de 90 e atualmente há um movimento de migração de 

retorno pois o nordeste volta a apresentar um crescimento econômico significativo, até maior do que o do 

Brasil. Isso foi apoiado no crescimento físico e estrutural da região nordeste com projetos de estradas e 

ferrovias, portos e aeroportos. Esse crescimento estrutural permite maior chegada e saída de pessoas e 

produtos. O nordeste passa nesse período a crescer de forma rápida e vertiginosa,  passando também por 

problemas de energia como apagões que afasta investimentos. Mas rapidamente conquista projetos de 

produção de energia, recebendo investimento em eletricidade e transporte, equipando as cidades e voltando 

a atrair empresários que não conseguem investir com tanta facilidade e tanto lucro nas áreas mais ocupadas 

do país.  

O sudeste hoje perde investimento pro nordeste por conta de seu alto custo, trânsito, falta de incentivo fiscais, 

etc. O nordeste nesse momento em que Rio de Janeiro e Brasília já estavam com inchaço urbano e 

concentração de investimentos se apresenta como uma opção mais barata atraindo investimentos, 

aumentando empregos e gerando centros formadores de mão de obra, o que integrou cada vez mais o setor 

nordeste na economia novamente. A quantidade de senadores eleitos dessa região também a destacam no 

quesito político. 
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Existem ainda quatro subdivisões regionais do Nordeste.  

 

 

 

 

➢ Zona da mata - zona litorânea até o planalto da borborema, planície costeira nordestina estreita e 

perto do litoral. Zona muito importante de mata atlântica. Clima chuvoso quente, importante pro 

contexto de praias. Zona mais ocupada transformada e desmatada de todas. Passou por grandes 

perdas de área. O crescimento urbano industrial foi de sucesso nesta zona tendo também as grandes 

praias para o turismo. Atraiu migrantes do interior para o litoral criando cidades superlotadas como 

Salvador, Maceió, João Pessoa e Fortaleza por exemplo. Atividades se concentram no setor 

secundário e terciário da economia. 

 

➢ Agreste - Complementa as atividades da zona da mata. Tem como característica o desenvolvimento 

da policultura no setor primário, que é o desenvolvimento de diferentes gêneros agrícolas 

abastecendo a zona da mata. Essa prática faz subir alguns índices sociais, ganhando status e polos 

importantes como Campina Grande na Paraíba. Isso também atrai cada vez mais atividades de 

caráter urbano. As características culturais também atraem turismo. Em termos de geografia física, 

temos uma mata de transição ou ecótono, demarcando passagem ou transição de características de 

variação de clima, entre o sertão com a caatinga e a mata atlântica do litoral. Também apresenta 

diferentes formas de relevo e temperatura. 
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➢ Sertão -  Representando mais da metade de seu território, com um clima semi-árido e índices 

pluviométricos baixos quando comparado ao restante do país, o associamos comumente a seca e a 

fome. Sua vegetação é de caatinga e tem a pecuária extensiva como principal atividade das grandes 

propriedades. O Rio São Francisco é utilizado como principal fonte de água para as populações de 

suas margens e também é usado para irrigação e para produção de energia com hidrelétricas como 

a de Sobradinho (BA). O Nordeste é uma região de alta pressão, com correntes de ar que transferem 

calor para latitudes maiores, favorecendo a estabilidade do tempo e a ausência de chuvas. 

➢ Meio Norte - O Meio Norte é encontrado no território dos estados do Maranhão e parte do Piauí. É 

uma faixa de transição entre o semiárido nordestino e a região amazônica. Apresenta clima tropical 

com muitas chuvas no verão, e índices pluviométricos maiores a oeste, principalmente por estar mais 

próximo a região amazônica. A vegetação natural dessa área é a mata de cocais, carnaúbas e 

babaçus. 

 

Centro-Sul 

A região geoeconômica Centro-Sul é a que mais concentra renda, serviços e população urbana no Brasil. A 

região do centro-oeste passou por diversos processos de ocupação, dentre os quais devemos destacar o 

bioma pantaneiro, ou pantanal mato-grossense, muito debilitado atualmente pela criação de gado e influência 

do agronegócio. O centro-oeste se insere em parte nessa divisão econômica por ter o estado do Mato Grosso 

que é considerado o coração do agronegócio no Brasil – fronteira essa que se expande em direção a 

Amazônia. Sobretudo entre 50 e 80, houve majoritária ocupação da elite sulista em direção a Amazônia afim 

de consolidar a fronteira agrícola. A elite imobiliária do sul criou cidades como a Sinop, que recebe o nome de 

sua construtora, cidades voltadas para o agronegócio com comercio de tratores, educação voltada para 

agronomia e uma periferia prestadora de serviços de mão de obra.  Além disso, a construção de Brasília, afim 

de tirar a capital política do Rio de Janeiro, levando-a para um local mais afastado, valoriza econômica e 

politicamente a região. 

  

As regiões sul e sudeste são conhecidas por concentrarem renda e bons índices de desenvolvimento ao longo 

das últimas décadas. Isso ocorreu historicamente, no caso do sudeste, pela concentração da plantação de 

café no litoral que corresponde a Rio de Janeiro e São Paulo, que fez com que esses lugares fossem berço 

do investimento industrial urbano e assim concentrasse as grandes metrópoles brasileiras. Para estudar as 

regiões que se destacam pela sua economia diferenciada do restante do país, precisamos lembrar que ela 

está inserida na divisão regional pelo critério econômico na região centro-sul. Para entender os fenômenos 

que ocorrem nessas regiões é necessário olhar para a história e para o entorno. 
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O termo centro sul está ligado a uma divisão regional baseada no critério socioeconômico, conhecida como 

core área. Essa divisão não respeita as fronteiras originalmente marcadas no mapa, incluindo as áreas mais 

desenvolvidas economicamente do Sul, Sudeste e Centro Oeste. O litoral sul do brasil é de ocupação recente 

e foi amplamente ocupado por migrantes europeus que viram no litoral sul do brasil uma oportunidade. Assim 

as características dessa localidade como policultura, músicas, hábitos foram incorporados, tendo como 

exemplo instituições como o CTG, o centro de tradição gaúcha e o Oktoberfest, festa de origem alemã que 

acontece em Blumenau. O Sul tem a menor extensão territorial do Brasil, o que limitava o desenvolvimento 

agrícola. Podemos comparar o tamanho inteiro do sul do Brasil com o tamanho de Minas Gerais. Possuindo 

um clima subtropical, teve tipos agrícolas típicos de cereais como soja, trigo e cevada. Com a revolução verde 

e a modernização do campo não estávamos mais restritos a condição climática. A modificação genética da 

semente da soja permitiu a expansão da fronteira da soja para o Mato Grosso do Sul. Isso fez com que muitos 

Gaúchos comprassem grandes latifúndios nesse estado. Além da expansão do domínio da soja, a política de 

JK e a construção de Brasília também estimularam o crescimento do Centro Sul. Outro impacto do processo 

de modernização do campo foi a crise na agricultura que aumentou a concentração fundiária e o desemprego 

rural. Houve então um fluxo migratório também dos pequenos agricultores e da mão de obra excedente do 

campo. Essa migração também foi para a busca das ofertas de emprego nos polos urbano industriais que 

surgiam no sudeste. Nesse período, grandes construtoras e empresas do setor imobiliário sulistas, como a 

Colonizadora Sinop S. A construíram cidades no Mato Grosso como a Sinop, Vera, Santa Carmem e Cláudia 

afim de receber essa mão de obra migrante. Podemos compreender então que o centro oeste é a segunda 

região mais urbanizada do Brasil por causa da mecanização na produção da soja e da construção dessas 

cidades privadas, direcionando a produção da mão de obra para o novo projeto de organização territorial 

brasileira. A cidade considerada capital da agroindústria do Brasil é Ribeirão Preto no interior de São Paulo. A 

cidade de São Paulo recebeu muito investimento industrial estrangeiro. Para falar da importância da região 

sudeste no complexo centro sul temos que lembrar do pioneirismo industrial, com as indústrias de base do 

Getúlio Vargas. A exploração de minérios com a Companhia Siderúrgica Nacional e a Vale, e o Petróleo da 

Petrobrás no Rio de Janeiro provocaram o grande crescimento e a importância daquela região. A indústria de 

consumo é comum em Minas, no Rio de Janeiro mas o maior destaque é São Paulo. O estado de São Paulo 

concentra também a Bovespa, o tecnopólos da Unicamp, um melhor setor de serviços e comércio, concentra 

um grande número de migrantes, etc. Isto são fatores que demonstram a importância da região na 

macrorregião Centro Sul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Vera_(Mato_Grosso)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Santa_Carmem
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cl%C3%A1udia_(Mato_Grosso)
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Exercícios 

 

1. Em 1967, o geógrafo Pedro Pinchas Geiger elaborou uma divisão regional do Brasil, criando as regiões 

geoeconômicas. A principal particularidade dessa regionalização é o fato de ela não obedecer aos 

limites territoriais das unidades federativas do país, pois 

a) a preocupação do elaborador eram os limites naturais do país. 

b) as divisas dos estados não coincidem com as dinâmicas econômicas. 

c) foi realizada a partir de dados historiográficos da ocupação populacional. 

d) as divisões regionais não eram muito bem definidas na época de sua elaboração. 

e) os limites dos estados impediam uma análise integral do território 

 

 

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

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

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

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

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

(adaptado). 

  

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

rural: 

a) Expansão do mercado interno.  

b) Valorização do manejo familiar.  

c) Exploração de espécies nativas.  

d) Modernização de métodos produtivos.  

e) Incorporação de mão de obra abundante. 
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3.  

 

 
(Gráfico elaborado a partir de dados do IBGE. Anuário. Estatístico do Brasil, jam, 2001)  

 

Com base no gráfico acima, Brasil: Valor da produção industrial, pode-se afirmar CORRETAMENTE que: 

a) as condições climáticas, a falta de mão de obra qualificada e a carência de matérias-primas 

justificam a baixa participação do estado do Amazonas no valor total da produção industrial 

brasileira. 

b) a baixa participação da Região Sul no valor total da produção industrial brasileira deve-se sobretudo 

à forte presença de indústrias transnacionais. 

c) os estados mais industrializados do Brasil estão concentrados no Complexo Regional do Centro-

Sul. 

d) os estados da Região Sudeste participam com o maior valor gerado pela atividade industrial no 

Brasil. 

e) Bahia e Pernambuco, na Região Nordeste, contribuem mais do que os estados do Sul para o valor 

da produção industrial do Brasil. 
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4.  

 

 
(Atlas geografia escolar. Rio de Janeiro, IBGE, 2007) 

 

Com base no mapa, a correlação mais significativa entre os níveis de hierarquia urbana e o grau de 

modernização dos espaços agrícolas em todo o Brasil está indicada em: 

a) espaços com menos centros urbanos / maior produção agrícola 

b) estados com as metrópoles nacionais / agricultura com maior mecanização 

c) áreas com maior urbanização / sistema agrícola menos intensivo em capital 

d) regiões com rede urbana mais complexa / nível tecnológico da agricultura mais elevado 

e) espaços urbanos mais polarizados / incidência de agricultura esparsa 
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5.  

 
Distribuição espacial da indústria no Brasil 

(IBGE: Atlas Geográfico Escolar 6ª ed. Rio de Janeiro: IBGE, 2012, p. 136) 

 

Assinale a alternativa que indica corretamente as causas para a atual disposição industrial apresentada 

no mapa. 

a) Desenvolvimento industrial têxtil na região Nordeste no século XIX. 

b) Herança das infraestruturas geradas pelo café na política industrial do Brasil durante o século XX. 

c) Guerra fiscal brasileira, que beneficiou os investidores da região Sul do Brasil. 

d) Resistência da região Centro-oeste do Brasil que se recusou a passar pela industrialização por 

sucessivas vezes. 

e) Competição estabelecida entre Sudeste e Norte, em função da indústria de borracha, falida pela 

concorrência japonesa.  
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6. O movimento migratório no Brasil é significativo, principalmente em função do volume de pessoas que 

saem de uma região com destino a outras regiões. Um desses movimentos ficou famoso nos anos 80, 

quando muitos nordestinos deixaram a região Nordeste em direção ao Sudeste do Brasil. Segundo os 

dados do IBGE de 2000, este processo continuou crescente no período seguinte, os anos 90, com um 

acréscimo de 7,6% nas migrações deste mesmo fluxo. A Pesquisa de Padrão de Vida, feita pelo IBGE, 

em 1996, aponta que, entre os nordestinos que chegam ao Sudeste, 48,6% exercem trabalhos manuais 

não qualificados, 18,5% são trabalhadores manuais qualificados, enquanto 13,5%, embora não sejam 

trabalhadores manuais, se encontram em áreas que não exigem formação profissional. O mesmo 

estudo indica também que esses migrantes possuem, em média, condição de vida e nível educacional 

acima dos de seus conterrâneos e abaixo dos de cidadãos estáveis do Sudeste.  
Disponível em: http://www.ibge.gov.br. Acesso em: 30 jul. 2009 (adaptado).  

 

Com base nas informações contidas no texto, depreende-se que 

a) o processo migratório foi desencadeado por ações de governo para viabilizar a produção industrial 

no Sudeste.  

b) os governos estaduais do sudeste priorizam a qualificação da mão-de-obra migrante.  

c) o processo de migração para o Sudeste contribui para o fenômeno conhecido como inchaço urbano.  

d) as migrações para o sudeste desencadearam a valorização do trabalho manual, sobretudo na 

década de 80.  

e) a falta de especialização dos migrantes é positiva para os empregadores, pois significa maior 

versatilidade profissional. 
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7.  

 

 
 

As trajetórias de participação das regiões Sudeste e Nordeste, apresentadas no mapa, estão, 

respectivamente, associadas ao(à) 

a) redução da renda média e a flexibilização das leis ambientais.  

b) encarecimento da mão de obra e à política de incentivos fiscais.  

c) expansão da malha rodoviária e à instalação de grandes projetos hidrelétricos.  

d) diminuição da participação do setor de serviços e à ampliação do agronegócio.  

e) aumento do fluxo migratório inter-regional e à descoberta de novas jazidas de carvão mineral. 
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8. A Região Nordeste apresenta aspectos bem diferenciados no seu espaço geográfico, como… 

a) Agreste, zona localizada entre a Zona da Mata e o meio norte, que é uma área de transição com 

elevada densidade demográfica e grande urbanização. 

b) A Zona da Mata que apresenta devastação florestal, entretanto, o intenso reflorestamento impede 

a degradação da floresta original. 

c) O Sertão, área pobre, seca, tem baixas densidades demográficas, mas com intensa mecanização na 

agricultura, que é sua principal atividade. 

d) A faixa litorânea, área mais importante da região, onde estão os principais centros urbanos, 

aglomerados industriais e zonas portuárias. 

e) Meio-norte que engloba Maranhão e Piauí, área de latifúndios, pastagens naturais e intensa atividade 

agrícola. 
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9. O processo de industrialização do Nordeste iniciou-se na segunda metade do século XIX. No início do 

século XX, sofreu a implantação de indústrias diferentes das até então existentes. 

 

A SUDENE reanimou o desenvolvimento industrial nordestino. Assinale a alternativa correta que se 

relaciona às afirmações anteriores. 

a) a SUDENE criando novas indústrias nas décadas de 1960 e 1970 aumentou sensivelmente o 

número de empregos nas capitais nordestinas e reduziu as migrações para essas capitais. 

b) a SUDENE conseguiu reanimar as indústrias tradicionais, na primeira metade do século XX, 

incentivando a implantação de fábricas de extração de óleo de sementes de algodão, de mamona 

e de oiticica que não sendo automatizadas resolveram, em boa parte, a questão do emprego. 

c) a implantação de usinas de açúcar e de fábricas de tecidos ligadas à produção do algodão, do 

agave e caroá foram iniciadas apenas após a criação da SUDENE, na década de 1950. 

d) apesar da SUDENE provocar um certo desenvolvimento industrial, não houve uma diversificação 

nos tipos de indústrias do Nordeste, após a década de 1950, permanecendo a mesma estrutura 

industrial, baseada na manufatura de produtos agrícolas. 

e) incentivos fiscais contribuíram para a implantação de novas indústrias e a modernização de 

algumas das antigas, no entanto, a SUDENE investindo mais em áreas que já apresentavam um 

certo dinamismo econômico, não minimizou a pobreza nordestina e as migrações para as grandes 

cidades. 

 

 

10. O litoral nordestino foi economicamente explorado desde a chegada dos primeiros portugueses ao 

Brasil. Durante o período colonial a principal atividade econômica nordestina foi: 

a) a policultura da cana-de-açúcar e do algodão que se estenderam do Rio Grande do Norte até a Bahia. 

b) a monocultura da cana-de-açúcar que se estendeu do Rio Grande do Norte até a Bahia. 

c) a indústria artesanal e os moinhos de café que se estenderam do Ceará até Sergipe. 

d) a criação de gado leiteiro que se estendeu do Piauí até a Bahia. 

e) a produção de café ao longo do litoral e petróleo nas baías interioranas.  
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Gabarito 

 

1. B 

A regionalização é um fenômeno geográfico que traça limites no mapa a partir de um critério que precisa 

ser definido por quem está regionalizando. No caso da dinâmica econômica, ela não obedece os limites 

impostos pela tradicional divisão.  

 

2. D 

O texto diz que as mudanças ocorreram pela implantação de infraestruturas viárias e energéticas, 

alterando a dinâmica do campo.  

 

3. C  

De acordo com o gráfico, podemos perceber uma concentração industrial na região centro sul, que 

também é a mais abastada economicamente.  

 

4. D  

O mapa demonstra que quanto mais completa a rede urbana, maior o nível tecnológico de agricultura. 

Isso porque a rede urbana concentra capital e desenvolvimento tecnológico em relação as áreas não 

urbanizadas.  

 

5. B 

As primeiras áreas a serem urbanizadas com o projeto industrial foram as que já concentravam renda da 

produção de café dá época do sistema escravocrata.  

 

6. C 

o inchaço urbano ocorre quando um grande contingente populacional migra em busca de melhores 

condições de vida para um determinado locus. No caso do sudeste, a urbanização não acompanhou a 

demanda dos que chegavam, causando diversos transtornos urbanos.  

 

7. B 

Pelo mapa, podemos interpretar que a região sul diminuiu sua participação enquanto a região nordeste 

cresceu. Isso se dá por regiões concentradas começarem a ficar muito caras, simultaneamente com 

políticas de revitalização da região nordeste. O sul possui a maioria das jazidas de carvão mineral do 

Brasil.  

 

8. D 

A faixa litorânea concentra o adensamento urbano e turístico. É importante lembrar que atualmente o 

nordeste atrai uma migração de retorno pela revalorização industrial e produtiva que a região vem 

recebendo. 

 

9. E  

Foi na década de 1960 que foi criado a SUDENE (Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, atual 

Agência de Desenvolvimento do Nordeste), cuja estratégia deu ênfase à industrialização, com base em 

recursos obtidos através de incentivos fiscais e financeiros e também por investimento que visavam 

ampliar a infraestrutura viária e energética da região.  
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10. B 

O nordeste se destacou pela produção de cana, engenhos de açúcar predominaram a região no início da 

colonização. O café se concentrou no sudeste e a produção de petróleo é bem posterior a esse período. 
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Regionalização do Brasil e Amazônia 

 

Resumo 

 

O Brasil apresenta diferentes regionalizações, ou seja, diferentes arranjos do território que levam em 

consideração critérios diferenciados. As duas regionalizações mais conhecidas são a divisão regional do 

IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), criada em 1969, que divide o Brasil em região Norte, 

Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste, e a regionalização geoeconômica, que divide o Brasil em três 

complexos regionais: Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. 

 

Regiões do IBGE 

 

 

 

  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B5es_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B5es_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Divis%C3%A3o_geoecon%C3%B4mica_do_Brasil
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Regiões geoeconômicas 

 

 
 

 

Centro-sul 

O Centro-Sul se destaca entre as demais regiões geoeconômicas, pois apresenta características bem 

diversificadas e singulares. É formado pelas regiões Sul, Sudeste (com exceção do norte de Minas Gerais, 

área englobada pela região geoeconômica Nordeste devido a aspectos sociais) e Centro-oeste (com exceção 

do norte do Mato Grosso, área englobada pela região geoeconômica Amazônia por conta da floresta 

amazônica). 

De forma geral, podem ser destacadas algumas importantes características do Centro-Sul brasileiro: 

• Centro econômico, político e administrativo do país 

• Maior concentração da população do país 

• Possui 16 das 22 áreas metropolitanas do país 

• Economia diversificada 

• Região com a maior concentração de indústrias do país 

• Agropecuária mais moderna do país 

• Densa rede de transportes e comunicações 

• Produz a maior parte do PIB 

 

Nordeste 
A região Nordeste é uma porção do espaço geográfico brasileiro muito controversa, pois, ao mesmo tempo 

em que apresenta aspectos fundamentais na formação do nosso território, também está ligada ao ideário de 

ser uma região que apresenta grandes problemas estruturais. Associada historicamente à ideia de pobreza, 

e com características naturais distintas, o Nordeste tem mudado o panorama econômico, apresentando 

crescimento acima das demais regiões; tudo fruto do processo de descentralização industrial, que vem 

ocorrendo desde o início dos anos 90. Não podemos deixar de destacar que o aspecto físico é muito 
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importante na região, principalmente pela questão da seca no sertão. Podemos citar a grande e polêmica obra 

de transposição do rio São Francisco como um exemplo de estratégia para solucionar este problema. 

Sub-regiões nordestinas 

O Nordeste é dividido em quatro sub-regiões: Meio Norte, Agreste, Zona da Mata e Sertão. 

• Meio Norte: O Meio Norte é encontrado no território dos estados do Maranhão e parte do Piauí. Esta sub-

região é uma faixa de transição entre o semiárido nordestino e a região amazônica. Apresenta clima 

tropical com muitas chuvas no verão, e índices pluviométricos maiores a oeste, principalmente por estar 

mais próximo a região amazônica. A vegetação natural dessa área é a mata de cocais, carnaúbas e 

babaçus, em sua maioria. 

• Agreste: O Agreste é uma faixa de transição entre a Zona da Mata e o Sertão nordestino. Apesar do 

domínio climático ser também o do semiárido, como no Sertão, o Agreste apresenta índices de chuva 

maiores que os sertanejos. Sua principal atividade econômica é a pecuária extensiva, apesar de que, nas 

partes mais úmidas, podem ser encontradas práticas como a agricultura de subsistência, que desenvolve 

uma policultura que serve de abastecimento para a Zona da Mata, e a pecuária leiteira. 

• ZONA da MATA: Encontra-se no litoral continental da região nordeste, compreendendo uma faixa de 200 

quilômetros, desde o sul da Bahia até o Rio Grande do Norte. Esta área apresenta estações climáticas 

bem definidas, com um verão seco e inverno chuvoso, e é nela que se encontram as maiores 

aglomerações urbanas da região nordeste, além das cidades mais desenvolvidas e das principais capitais 

nordestinas. Na época colonial, instalou-se nesta área o empreendimento açucareiro escravista. As 

condições ecológicas são ideais para o cultivo da cana: os solos, férteis e escuros, conhecidos como 

massapê, cobrem os vales dos rios, que foram apelidados de “rios do açúcar”; além disso, podemos 

destacar que esta região apresenta um grande índice de desenvolvimento industrial. 

• Sertão: Esta é a sub-região que domina o espaço geográfico da região nordeste, presente em mais da 

metade de seu território. Com um clima semi-árido e índices pluviométricos baixíssimos em relação ao 

restante do país, o sertão é sinônimo de seca, pobreza e fome no imaginário popular. A característica 

vegetal dessa região é a presença quase exclusiva da Caatinga, e a pecuária extensiva representa, até 

hoje, a principal atividade das grandes propriedades. A bacia do rio São Francisco é a maior da região e a 

única fonte de água perene para as populações que habitam suas margens, além de ser também 

aproveitado para irrigação e fonte de energia através de hidrelétricas como a de Sobradinho (BA). 

 

Em relação à seca, podemos destacar que a escassez de chuva é o aspecto natural responsável pela fome e 

pela pobreza no sertão nordestino. Isso ocorre por diversas causas, como os fatores oceânicos, isto é, o 

fato de que a temperatura do mar nos litorais do Ceará e Rio Grande do Norte é mais baixa do que as áreas 

do entorno, causando baixa evaporação e umidade. Também podemos citar as frentes polares, que, quando 

chegam ao nordeste, apresentam pouca força, dificultando a formação das chuvas. Por último, o nordeste é 

uma região de alta pressão, com correntes de ar que transferem calor para latitudes maiores, favorecendo a 

estabilidade do tempo e a ausência de chuvas. 

 

Amazônia 
O processo de ocupação da Amazônia possui raízes históricas na ocupação litoral do território brasileiro. Os 

ciclos econômicos modificaram a ocupação da bacia e permitiram a fundação das primeiras vilas no interior 

do Brasil, mas não foram suficientes para consolidar um preenchimento dessa nova fronteira. O governo, com 

o passar dos anos, percebeu a importância dessa região e iniciou diversos projetos, que, atualmente, junto 
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com a expansão da fronteira agrícola, caracterizam a ocupação amazônica como heterogênea, além de lançar 

novos desafios. 

 A Amazônia ocupa um vasto território na porção norte do continente sul-americano. Em relação à área 

ocupada pela cobertura vegetal original dessa floresta equatorial, o bioma amazônico avança pela bacia 

hidrográfica do rio Amazonas para diversas outras bacias, como as dos rios Orenoco, na Venezuela, ou 

Magdalena, na Colômbia, além de inúmeras outras bacias litorâneas, no extremo norte do continente sul-

americano, incorporando maiores porções territoriais da Guiana, Suriname e Guiana Francesa.  

  

As Fronteiras e a Segurança do Território Amazônico 
O lema “Integrar para não Entregar” é a frase que caracteriza diversos programas criados na segunda metade 

do século XX para a Amazônia. A própria divisão política da Amazônia Legal foi criada nesse período, junto 

com diversas outras ações econômicas e políticas, das quais podemos destacar, na área militar: 

• Sistema de Vigilância da Amazônia (SIVAM): Projeto militar de monitoramento, por satélite e radares de 

solo, dos limites da Amazônia Legal, principalmente daqueles que fazem fronteira com outros países, no 

intuito de preservar a soberania nacional e afastar os anseios de uma Amazônia global. 

• Projeto Calha Norte: Programa de desenvolvimento e defesa, criado no governo de José Sarney, em 1985, 

objetivando o povoamento das fronteiras, através da criação de uma infraestrutura ao norte dos rios 

Amazonas e Solimões. O projeto garantiria uma ocupação civil e militar dessas fronteiras, dificultando 

invasões terrestres; todavia, as Forças Armadas acabaram executando a maior parte do programa, 

instalando diversas bases militares na região. 

 

A Integração da Amazônia sob a Ótica Econômica 

• Zona Franca de Manaus: É um modelo de desenvolvimento econômico implantado pelo governo militar 

brasileiro, em 1967. É um projeto que, através de benefícios fiscais, como isenção de impostos e relações 

trabalhistas mais flexíveis, buscava estimular a atração das indústrias para a região e, assim, incentivar 

uma maior ocupação pelo atrativo da mão de obra.  

• Projeto Grande Carajás: A Serra dos Carajás está localizada no sudeste do Pará. Faz parte da Província 

Mineral de Carajás, que possui reservas, principalmente, de minério de ferro de alto teor, embora existam 

outras jazidas minerais, como cobre, zinco, ouro, manganês. A primeira jazida foi descoberta na década 

de 1960, e as obras do projeto foram iniciadas pela então estatal Companhia Vale do Rio Doce, em 1978. 

O transporte do minério é feito através da ferrovia Estrada de Ferro Carajás (EFC) até o porto de São Luís, 

no Maranhão, ambos construídos e pensados especificamente para esse projeto. 

 

Amazônia: Fronteira do Capital e Fronteira Agrícola  
Considerado um grão típico de climas mais frios, a soja obteve sucesso no centro-oeste brasileiro, de clima 

quente e seco, devido aos grandes investimentos em pesquisa realizados pela Embrapa, tanto no grão 

(transgênico) quanto no preparo do solo através da calagem, ação que elimina a acidez do solo e disponibiliza 

suprimentos de cálcio e magnésio necessários ao plantio. Hoje, é possível perceber que tal avanço resultou 

em uma enorme degradação do Cerrado brasileiro. O contínuo prosseguimento dessa fronteira no sentido 

norte, alcançando o bioma amazônico, acaba gerando uma enorme preocupação sobre os possíveis 

impactos. 
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Exercícios 

 

1. “O Centro-Oeste apresentou-se como extremamente receptivo aos novos fenômenos da urbanização, 

já que era praticamente virgem, não possuindo infraestrutura de monta, nem outros investimentos fixos 

vindos do passado. Pôde, assim, receber uma infraestrutura nova, totalmente a serviço de uma 

economia moderna.” 
SANTOS, M. A Urbanização Brasileira. São Paulo: EdUSP, 2005 (adaptado). 

 

O texto trata da ocupação de uma parcela do território brasileiro. O processo econômico diretamente 

associado a essa ocupação foi o avanço da  

a) industrialização voltada para o setor de base.  

b) economia da borracha no sul da Amazônia.  

c) fronteira agropecuária que degradou parte do cerrado.  

d) exploração mineral na Chapada dos Guimarães.  

e) extrativismo na região pantaneira. 

 

 

2. “Os fatores de conservação transformaram o semi-árido em uma região aparentemente sem história, 

dada a permanência e imutabilidade dos problemas. Como se com o decorrer das décadas nada tivesse 

se alterado e o presente fosse um eterno passado. A cada seca, e mesmo no intervalo entre uma e 

outra, milhares de nordestinos foram abandonando a região. Sem esperança de mudar a história das 

suas cidades, buscaram em outras paragens a solução para a sobrevivência das suas famílias. Foi nos 

sertões que permaneceu inalterado o poder pessoal dos coronéis, petrificado durante o populismo e 

pela migração de milhões de nordestinos para o sul”  
VILLA, Marco Antonio. Vida e morte no sertão: história das secas no Nordeste nos séculos XIX e XX. São Paulo: Ática, 2000, 

p. 252. 

 

Com base no trecho acima, é possível concluir que: 

a) a grande evasão das populações do Nordeste em direção à região Sudeste resultou no “boom” 

da borracha ocorrido na década de 1970; 

b) as secas nordestinas não podem ser historicamente explicadas, já que decorrem de fenômenos 

estritamente geográficos; 

c) a “indústria da seca” no Nordeste beneficiou diretamente as grandes capitais da região, 

estimulando sua industrialização em inícios do século XX; 

d) as secas do Nordeste, resultando na multiplicação de fortes correntes migratórias, 

transformaram o homem nordestino em sinônimo exclusivo de flagelado; 

e) a grande mobilidade dos nordestinos, mais que uma decorrência das secas, foi fruto de um 

sistema de dominação baseado na propriedade da terra que marginalizava homens livres e 

pobres. 
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3. “Calcula-se que 78% do desmatamento na Amazônia tenha sido motivado pela pecuária – cerca de 35% 

do rebanho nacional está na região – e que pelo menos 50 milhões de hectares de pastos são pouco 

produtivos. Enquanto o custo médio para aumentar a produtividade de 1 hectare de pastagem é de 2 

mil reais, o custo para derrubar igual área de floresta é estimado em 800 reais, o que estimula novos 

desmatamentos. Adicionalmente, madeireiras retiram as árvores de valor comercial que foram 

abatidas para a criação de pastagens. Os pecuaristas sabem que problemas ambientais como esses 

podem provocar restrições à pecuária nessas áreas, a exemplo do que ocorreu em 2006 com o plantio 

da soja, o qual, posteriormente, foi proibido em áreas de floresta.” 
Época, 3/3/2008 e 9/6/2008 (com adaptações). 

 

A partir da situação-problema descrita, conclui-se que 

a) o desmatamento na Amazônia decorre principalmente da exploração ilegal de árvores de valor 

comercial. 

b) um dos problemas que os pecuaristas vêm enfrentando na Amazônia é a proibição do plantio de 

soja. 

c) a mobilização de máquinas e de força humana torna o desmatamento mais caro que o aumento 

da produtividade de pastagens. 

d) o superavit comercial decorrente da exportação de carne produzida na Amazônia compensa a 

possível degradação ambiental. 

e) a recuperação de áreas desmatadas e o aumento de produtividade das pastagens podem 

contribuir para a redução do desmatamento na Amazônia. 

 

 

4. “A moderna “conquista da Amazônia” inverteu o eixo geográfico da colonização da região. Desde a 

época colonial até meados do século XIX, as correntes principais de população movimentaram-se no 

sentido Leste-Oeste, estabelecendo uma ocupação linear articulada. Nas últimas décadas, os fluxos 

migratórios passaram a se verificar no sentido Sul-Norte, conectando o Centro-Sul à Amazônia.” 
OLIC, N. B. Ocupação da Amazônia, uma epopeia inacabada. Jornal Mundo, ano 16, n. 4, ago. 2008 (adaptado). 

 

O primeiro eixo geográfico de ocupação das terras amazônicas demonstra um padrão relacionado à 

criação de: 

a)  núcleos urbanos em áreas litorâneas. 

b) centros agrícolas modernos no interior. 

c) vias férreas entre espaços de mineração. 

d) faixas de povoamento ao longo das estradas. 

e) povoados interligados próximos a grandes rios. 
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5. Com base no mapa a seguir e em seus conhecimentos sobre a divisão regional brasileira realizada pelo 

IBGE, assinale a alternativa correta: 

 
Mapa da porcentagem de domicílios com televisão no território nacional 

 

a)  A quantidade de televisores no Brasil não reflete os níveis de desenvolvimento econômico das 

respectivas regiões brasileiras. 

b) O Centro-Oeste brasileiro é a região que possui, proporcionalmente, a menor quantidade de 

televisores em suas casas. 

c) O Amapá é o único estado da região Norte que apresenta mais de 85% de seus domicílios com 

aparelhos de TV. 

d) O Nordeste é a região mais heterogênea em termos da quantidade proporcional de televisores 

entre os seus estados. 

e) O Sul é a região menos desenvolvida, com pouquíssimos televisores em seus domicílios. 
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6. “Aprendi, na década de 60, que o Estado de São Paulo fazia parte da região Sul. Minas estava na região 

Leste, assim como a Bahia, o Rio, o Espírito Santo e Sergipe. Certo dia, um professor, já na década de 

70, disse que São Paulo estava no Sudeste, bem como o Espírito Santo, o Rio de Janeiro e Minas Gerais. 

Fiquei chocado. Os Estados mudaram de posição e eu nem havia percebido”. 
MELGAR, E. O IBGE e os Estados do Brasil. Folha de S. Paulo, 08/05/2003. 

 

Essa “mudança de posição” dos estados brasileiros, conforme registrado pelo autor, ocorreu porque: 

a) Houve uma nova perspectiva em relação ao IBGE sobre o território brasileiro, que deixou de ser 

predominantemente interiorano para ocupar melhor o litoral. 

b) A nova região Sudeste representava melhor as zonas mais industrializadas do país e com 

posição geográfica semelhante. 

c) A integração do Espírito Santo ao Sudeste era necessária em razão do seu acelerado grau de 

urbanização e concentração populacional. 

d) Estava em curso, na década de 1970, a redistribuição industrial brasileira em direção às regiões 

Sul e Norte. 

e) A concentração industrial se intensificava na região Sudeste à medida que se obtia novos 

empréstimos no exterior. 

 

 

7. Considere as anamorfoses: 

 
 

As condições da produção agrícola, no Brasil, são bastante heterogêneas, porém alguns aspectos 

estão presentes em todas as regiões do País. Nas anamorfoses acima, estão representadas formas 

de produção agrícola das diferentes regiões administrativas. 

Assinale a alternativa que contém, respectivamente, a produção agrícola representada em I e em II. 

a) De subsistência e patronal. 

b) Familiar e itinerante. 

c) Patronal e familiar. 

d) Familiar e de subsistência. 

e) Itinerante e patronal. 
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8. “A Floresta Amazônica, com toda a sua imensidão, não vai estar aí para sempre. Foi preciso alcançar 

toda essa taxa de desmatamento de quase 20 mil quilômetros quadrados ao ano, na última década do 

século XX, para que uma pequena parcela de brasileiros se desse conta de que o maior patrimônio 

natural do país está sendo torrado.” 
AB’SABER, A. Amazônia: do discurso à práxis. São Paulo: EdUSP, 1996. 

 

Um processo econômico que tem contribuído na atualidade para acelerar o problema ambiental 

descrito é: 

a) Expansão do Projeto Grande Carajás, com incentivos à chegada de novas empresas 

mineradoras. 

b) Difusão do cultivo da soja com a implantação de monoculturas mecanizadas. 

c) Construção da rodovia Transamazônica, com o objetivo de interligar a região Norte ao restante 

do país. 

d) Criação de áreas extrativistas do látex das seringueiras para os chamados povos da floresta. 

e) Ampliação do polo industrial da Zona Franca de Manaus, visando atrair empresas nacionais e 

estrangeiras. 
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9.   

 
 

Considerando-se o mapa e os conhecimentos das estratégias geopolíticas para um melhor controle da 

Amazônia brasileira, é correto afirmar que o 

a) Sipam (Sistema de Proteção da Amazônia) tem por finalidade a integração das forças armadas, 

visando à defesa da região. 

b) Estado brasileiro, através dos projetos Calha Norte e Sipam/Sivam, tem total controle das 

vastidões da Região Amazônica. 

c) Projeto Calha Norte teve origem no governo militar, na década de 70 do século passado, e visava, 

inicialmente, povoar as fronteiras do norte do país. 

d) Projeto Jari, localizado nos limites dos estados de Roraima e do Amazonas, é um gigantesco 

empreendimento de assentamento agrícola que reforça a soberania amazônica. 

e) Sivam (Sistema de Vigilância da Amazônia) é uma rede de coleta e de processamento de 

informações sobre meio ambiente, meteorologia, vigilância aérea e de superfície, e terras 

indígenas, dentre outros, que são enviadas aos órgãos governamentais atuantes na região. 
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10. “Nos últimos decênios, o território conhece grandes mudanças em função de acréscimos técnicos que 

renovam a sua materialidade, como resultado e condição, ao mesmo tempo, dos processos 

econômicos e sociais em curso.” 
SANTOS, M. SILVEIRA; M.L. O Brasil: território e sociedade no início do século XXI. Rio de Janeiro: Record, 2004 (adaptado). 

 

A partir da última década, verifica-se a ocorrência no Brasil de alterações significativas no território, 

ocasionando impactos sociais, culturais e econômicos sobre comunidades locais, e com maior 

intensidade, na Amazônia Legal, com a 

a) reforma e ampliação de aeroportos nas capitais dos estados. 

b) ampliação de estádios de futebol para a realização de eventos esportivos. 

c) construção de usinas hidrelétricas sobre os rios Tocantins, Xingu e Madeira. 

d) instalação de cabos para a formação de uma rede informatizada de comunicação. 

e) formação de uma infraestrutura de torres que permite a comunicação móvel na região.  
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Gabarito 

 

1. C 
O texto do Milton Santos fala sobre o Centro Oeste e os fenômenos de urbanização que chegaram como 

uma inovação. A alternativa que fala sobre esse processo de modernização na região é a que trata da 

fronteira agropecuária. 

 

2. E 

Não apenas as secas foram responsáveis pela grande mobilidade populacional do Nordeste para regiões 

mais valorizadas economicamente. A busca por melhores condições de vida foi o que motivou essa 

migração. 

 

3. E 

Para recuperar as áreas desmatadas na Amazônia, é preciso que haja um recuo da fronteira agropecuária 

que muito ameaça o bioma. 

 

4. E 
A origem da ocupação urbana na Amazônia foi seguindo o padrão dendrítico, ou seja, seguindo o padrão 

dos rios que deslocavam a borracha produzida no interior para os centros e para as casas de aviamento. 

 

5. D 

Enquanto as outras regiões do Brasil apresentam demasiada concentração ou redução significativa da 

porcentagem, o Nordeste parece ter estados diversos em relação a tal questão. 

 

6. B 

O termo “mudança de posição” fala sobre uma sensação no imaginário geográfico de mudança de 

posição dos estados uma vez que estes se encontram posicionados em uma nova divisão regional. Porém 

a única posição que é de fato alterada é a realidade de uma região concentrada de renda e oportunidades. 

 

7. C 
No primeiro quadro, vemos um inchaço dos estados do sul e centro oeste, que são respectivamente, a 

origem e a consolidação do agronegócio do Brasil. A produção agrícola patronal significa dizer que tem 

patrão, que é de trabalho assalariado e controlado. Enquanto no segundo quadro vemos um inchaço do 

nordeste e também do Sul, onde temos altos índices de consolidação da agricultura familiar, sendo menor 

no Centro Oeste e grande também na Amazônia e no Sudeste. 

 

8. B 

Atualmente, o principal risco à Amazônia é o avanço da fronteira agropecuária. 

 

9. E 

Para acertar a questão é preciso ter conhecimento sobre os períodos e intencionalidades de cada projeto. 

 

10. C 
A construção de hidrelétricas são obras de grande impacto ao meio ambiente e as comunidades locais. 
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A Primeira Guerra Mundial 

 

Resumo 

 

Antecedentes 

No período de 1914 a 1919 o mundo viveu os impactos da Grande Guerra, também conhecida como 

Primeira Guerra Mundial. Esse conflito trouxe importantes consequências e alterou a ordem geopolítica 

mundial, a partir da fragmentação dos grandes impérios e o surgimento de novos países. 

 Apesar de ter eclodido no início do século XX, suas raízes estão ainda no século XIX. A Segunda 

Revolução Industrial contou com a participação de países como os Estados Unidos, o Japão e a Alemanha, 

que passaram a concorrer com as outras potências industrializadas por áreas de influência, mercado 

consumidor e matérias-primas, principalmente na África e na Ásia. Esse fenômeno ficou conhecido como 

Imperialismo. 

Podemos dizer que o imperialismo foi um dos principais fatores que motivaram a eclosão da Grande 

Guerra. No entanto, não foi o único. Movimentos caracterizados pelo nacionalismo exacerbado, como o pan-

eslavismo e o pan-germanismo também contribuíram para aumentar as tensões entre os países europeus. 

Com a Unificação Alemã, a antiga hegemonia industrial inglesa começou a ser ameaçada. Os alemães 

conseguiram em um curto período formar um parque industrial que começou a superar a tradicional solidez 

industrial britânica. Sentindo-se ameaçados, os britânicos saíram de seu isolamento político-geográfico para 

firmarem acordos com a França. Esta, por sua vez,  havia sido obrigada a ceder as importantes regiões da 

Alsácia Lorena à Alemanha, após a derrota na guerra franco-prussiana, ocorrida no processo de unificação 

alemã. Tal episódio gerou o que chamamos de revanchismo francês. 

Outro campo de disputas concentrava-se na região do Bálcãs. A opressiva dominação dos turcos na 

região era vista como uma grande oportunidade onde, através de um conflito armado, as nações 

industrialistas da Europa poderiam ampliar seus negócios. Foi quando em 1877, a Rússia, com apoio da 

Áustria, resolveu declarar guerra contra o Império Turco. Após derrotarem os turcos, os russos conquistaram 

antigos territórios perdidos na Península Balcânica e a Áustria obteve controle sobre a Bósnia-Herzegovina. 

 

O Conflito 

O estopim da Primeira Guerra Mundial foi o assassinato de Francisco Ferdinando, arquiduque e herdeiro 

do trono do Império Austro-Húngaro, aliado da Alemanha. O arquiduque foi morto por um terrorista sérvio 

(Gravilo Princip) ligado ao grupo ultranacionalista “Mão Negra”. Para compreendermos bem o motivo de a 

morte de Francisco Ferdinando estar no epicentro do desenrolar da Primeira Guerra, é necessário saber que 

ele era a principal figura que negociava os interesses germânicos na região dos Bálcãs.  
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Com o seu assassinato (pelas mãos de um eslavo), as tensões entre os dois principais projetos 

nacionalistas para a região acabaram aumentando vertiginosamente. Havia um projeto de orientação pan-

eslavista para os Bálcãs que visava à criação da “Grande Sérvia” e era encabeçado pelo Império Russo. As 

disputas nacionalistas da região dos Bálcãs eram travadas entre pangermanistas e pan-eslavistas. 

Essas tensões remontavam à formação das alianças político-militares, conhecidas como Tríplice Aliança 

e Tríplice Entente. Essa última foi formada em 1904, recebendo o nome formal de Entente Cordiale, e abarcava 

França, Inglaterra e Rússia. O Império Russo, após a derrota para os japoneses na Guerra Russo-Nipônica 

(1904-1905), estreitou suas relações com a França, buscando apoio militar e econômico para precaver-se de 

eventuais conflitos em outras regiões de interesse, sobretudo nos Bálcãs (apesar de já haver acordos desse 

gênero entre os dois países desde 1883, como o chamado Entendimento Franco-Russo). A Inglaterra aliou-se 

à França porque temia o desenvolvimento bélico do Império Alemão e lutava para impor limites às pretensões 

de Guilherme II. 

Já à Tríplice Aliança associaram-se a Alemanha e o Império Austro-Húngaro, que, desde a época de 

Bismarck, estabeleceram um pacto referente às ações de dominação da região dos Bálcãs almejadas pela 

dinastia dos Habsburgo. A essas duas nações juntou-se a Itália, que queria lançar represálias à França em 

virtude da invasão da Tunísia, no noroeste da África, em 1881. Essa região era cobiçada pelos italianos, o que 

aumentava ainda mais a tensão entre as duas alianças. Quando a guerra estourou, em 1914, os exércitos que 

se mobilizaram estavam associados principalmente a essas seis nações. 

A iniciativa da guerra partiu da Alemanha, que executou o Plano von Schilieffen, isto é, um plano de guerra 

elaborado pelo general alemão que deu nome a esse plano. A estratégia consistia em atacar pelo Leste e 

defender-se pelo Oeste. A princípio, a guerra assumiu o caráter de “movimento”, isto é, o deslocamento de 

tropas e os ataques rápidos e fulminantes (isso abrangeu os dois primeiros anos da guerra). A partir de 1916, 

a guerra assumiu o caráter de “posição”, ou seja, buscava-se preservar as regiões ocupadas por meio do 

estabelecimento de posições estratégicas. Para tanto, a forma de combate adequada era a das trincheiras. 

A Primeira Guerra Mundial foi reconhecida como a guerra das trincheiras em virtude das extensas 

batalhas que foram travadas desse modo.  Os soldados entrincheirados sofriam, impotentes, bombardeios e 

lançamento de gases venenosos, como a iperita (gás mostarda). Além disso, a umidade e o frio acabavam 

trazendo várias doenças, como o pé-de-trincheira, que provocava o apodrecimento dos pés, entre outros 

danos. 

Nesse novo contexto, os Estados Unidos passaram a lucrar à custa da Primeira Guerra Mundial. Em um 

curto espaço do tempo, as nações europeias necessitavam de enormes quantidades de alimentos e armas 

para o conflito. Mesmo que permanecendo neutro, por uma questão de interesse e afinidade, o governo norte-

americano exportava seus produtos apenas às nações integrantes da Tríplice Entente. 

O comportamento solidário dos EUA logo se aprofundou, principalmente quando observamos o 

empréstimo de recursos financeiros para a guerra na Europa. Até esse momento, o conflito se transformava 

em um evento bastante lucrativo e benéfico para a economia norte-americana. No âmbito político, os Estados 
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Unidos esperavam que a nação pudesse se fortalecer ainda mais ao possivelmente assumir a condição de 

intermediadora dos tratados de paz. 

Tais projeções mudariam de rumo no ano de 1917. Naquele ano, os russos abandonaram a Tríplice 

Entente com o desenvolvimento da Revolução Russa. Para as potências centrais, essa seria a oportunidade 

ideal para vencer o conflito. Não por acaso, os alemães puseram em ação um ousado plano de atacar as 

embarcações que fornecessem mantimentos e armas para a Inglaterra. Nesse contexto, navios norte-

americanos foram alvejados pelos submarinos da Alemanha. 

Nesse momento a participação indireta norte-americana se tornava insustentável por duas razões 

fundamentais. Primeiramente, porque a perda das embarcações representava uma clara provocação que 

exigia uma resposta mais incisiva do governo americano. Além disso, a saída dos russos aumentava o risco 

da Tríplice Entente ser derrotada e, consequentemente, dos banqueiros estadunidenses não receberem as 

enormes quantidades de dinheiro emprestado aos países em guerra. 

No dia 6 de abril de 1917, os Estados Unidos declararam guerra contra os alemães e seus aliados. Um 

grande volume de soldados, tanques, navios e aviões de guerra foram utilizados para que a vitória da Entente 

fosse assegurada. Em pouco tempo, as tropas alemãs e austríacas foram derrotadas. Em novembro de 1918, 

o armistício de Compiègne acertou a retirada dos alemães e a rápida vitória da Tríplice Entente. Ao final da 

guerra,  o Tratado de Versalhes impôs à Alemanha vultosas medidas de reparação pelos danos causados pela 

guerra. Tais medidas vão contribuir posteriormente para ascensão do Nazismo na Alemanha. 
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Exercícios 

 

1. Em poucas semanas, o mundo estará rememorando o primeiro centenário do assassinato, em Sarajevo 

(Bósnia), do arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro. Esse 

episódio desencadearia o grande conflito chamado de Primeira Guerra Mundial, o qual terminaria em 

1945, ao final da Segunda Guerra Mundial. 

  

Essa interpretação somente é verdadeira se considerado o fato de que: 

a) as duas guerras mundiais envolveram todos os países da Europa, além de suas colônias de 

ultramar. 

b) prevaleceu, antes da Segunda Guerra Mundial, o equilíbrio europeu, tal como havia ocorrido no 

período que precedeu a Primeira Guerra. 

c) em ambas as guerras mundiais, o conflito foi travado por motivos ideológicos, muito mais do que 

imperialistas. 

d) ocorreram, entre as duas guerras mundiais, rebeliões e revoluções, como as da década de 1910, 

que colocaram em risco o frágil equilíbrio europeu. 

e) apesar da paz do período entreguerras, a Segunda Guerra foi causada pelos tratados 

excessivamente rigorosos impostos ao final da Primeira Guerra, decorrentes do Tratado de 

Versalhes de 1919. 
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2. A Grande Guerra de 1914 foi uma consequência da remobilização contemporânea dos anciens regimes 

da Europa. Embora perdendo terreno para as forças do capitalismo industrial, as forças da antiga ordem 

ainda estavam suficientemente dispostas e poderosas para resistir e retardar o curso da história, se 

necessário recorrendo à violência. A Grande Guerra foi antes a expressão da decadência e queda da 

antiga ordem, lutando para prolongar sua vida, que do explosivo crescimento do capitalismo industrial, 

resolvido a impor a sua primazia. Por toda a Europa, a partir de 1917, as pressões de uma guerra 

prolongada afinal abalaram e romperam os alicerces da velha ordem entrincheirada, que havia sido sua 

incubadora. Mesmo assim, à exceção da Rússia, onde se desmoronou o antigo regime mais obstinado 

e tradicional, após 1918 – 1919, as forças da permanência se recobraram o suficiente para agravar a 

crise geral da Europa, promover o fascismo e contribuir para retomada da guerra total em 1939.” 

(MAYER, A. A força da tradição: a persistência do Antigo Regime. São Paulo: Companhia das Letras, 1987. p. 13-14.) 

De acordo com o texto, é correto afirmar que a Primeira Guerra Mundial: 

a) teria sido resultado dos conflitos entre as forças da antiga ordem feudal e as da nova ordem 

socialista, especialmente depois do triunfo da Revolução Russa. 

b) resultou do confronto entre as forças da permanência e as forças de mudança, isto é, do 

escravismo decadente e do capitalismo em ascensão. 

c) foi consequência do triunfo da indústria sobre a manufatura, o que provocou uma concorrência 

em nível mundial, levando ao choque das potências capitalistas imperialistas. 

d) foi produto de um momento histórico específico em que as mudanças se processavam mais 

lentamente do que fazem crer os historiadores que tratam a guerra como resultado do 

imperialismo. 

e) engendrou o nazifascismo, pois a burguesia europeia, tendo apoiado os comunistas russos, criou 

o terreno propício ao surgimento e à expansão dos regimes totalitários do final do século. 

 

3. Analise as afirmativas abaixo: 

I. A defesa da soberania de determinados grupos minoritários e nacionalistas levou as grandes 

nações industriais a empreender pequenas guerras que potencializavam as diversas animosidades. 

Nesse aspecto, compreendemos a realização de uma corrida armamentista que alcançaria seu 

auge momentos antes da Grande Guerra, iniciada em 1914; 

II. Ao contrário do previsto, a I Guerra Mundial não foi resolvida em um curto prazo de tempo. A 

fragilidade militar das nações envolvidas na guerra dificultou o aparecimento de um vencedor 

inconteste e fez com que as batalhas se arrastassem ao longo de quatro anos e três meses; 

III. Ao fim da I Guerra Mundial, a Europa começou a sofrer uma verdadeira crise de valores. Em meio 

às desilusões de um continente destruído, as tendências comunistas e fascistas começaram a 

atrair boa parte da população. 

A partir da análise das afirmativas acima, assinale a alternativa: 

a) se apenas a afirmativa I estiver incorreta. 

b) se apenas a afirmativa II estiver incorreta. 

c) se apenas a afirmativa III estiver incorreta. 

d) se apenas as afirmativas I e II estiverem incorretas. 

e) se apenas as afirmativas I e III estiverem incorretas. 
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4. "Em 1916, em meio à guerra, Marcel Duchamp (1887-1968) produzia a obra Roda de bicicleta. Nem a 

roda servia para andar, nem o banco servia para sentar. Algo aparentemente irracional, ilógico, diriam 

muitos (...). Mais do que uma outra forma de produzir arte, Duchamp estava propondo uma outra forma 

de ver a arte, de olhar para o mundo. (...) Depois de sua Roda de bicicleta, o mundo das artes não seria 

mais o mesmo. Depois da Primeira Guerra Mundial, o mundo não seria mais o mesmo." 

(Flávio de Campos e Renan G. Miranda, "Primeira Guerra Mundial (1914-1918) 

De acordo com o texto acima, a Primeira Guerra Mundial (1914-1918): 

a) fortaleceu a crença dos homens da época na capacidade de construção de uma sociedade 

melhor, por meio da racionalidade tecnológica. 

b) consolidou a hegemonia cultural européia perante o mundo ocidental, desprezando as demais 

manifestações artísticas. 

c) possibilitou o surgimento de novas vanguardas artísticas, preocupadas em defender os modelos 

acadêmicos clássicos europeus. 

d) assinalou a crise da cultura europeia, baseada no racionalismo e no fascínio iluminista pela 

tecnologia e pelo progresso. 

e) manifestou a decadência cultural em que se encontrava o mundo ocidental na segunda metade 

do século XIX. 

 

 

5. Os países envolvidos na I Guerra Mundial dividiram-se em duas coligações de nações que se 

enfrentaram durante os anos da guerra, formadas inicialmente por seis países. Qual das alternativas 

indica corretamente as coligações de nações e os países participantes? 

a) Eixo, formado por Alemanha, Itália e Japão; e os Aliados, composto por França, Inglaterra e Estados 

Unidos. 

b) Tríplice Aliança, composta pela Alemanha, Áustria-Hungria e Itália; e a Tríplice Entente, formada pela 

França, Inglaterra e Rússia. 

c) Eixo, formado por Alemanha, Itália e Japão; e Tríplice Entente, formada pela França, Inglaterra e 

Rússia. 

d) Tríplice Aliança, composta pela Alemanha, Áustria-Hungria e Itália; e os Aliados, composto por 

França, Inglaterra e Estados Unidos. 
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6. Um dos fatores que explicam a eclosão da I Grande Guerra,  é a rivalidade industrial entre a Alemanha 

 e a Inglaterra. Esta pode ser atribuída:  

a) os alemães temiam que a penetração inglesa  em suas colônias, como se estava verificando na 

Austrália; 

b) os alemães que receavam o poderio econômico inglês, acreditando na eliminação da rivalidade por 

meio de uma guerra; 

c) aos que alemães haviam obtido o controle comercial sobre o Império Otomano; 

d) ao domínio Alemão de  grande parte dos mercados de consumo até então pertencentes à Inglaterra; 

e) a derrota inglesa na guerra franco-prussiana.  

 

 

7. Dentre as causas da Primeira Grande Guerra, destaca-se a questão balcânica, que pode ser associada: 

a) à formação de novas nacionalidades, como a Iugoslava sob a tutela da Alemanha. 

b) às disputas coloniais na Ásia e na África entre a França e a Inglaterra. 

c) ao interesse russo em abrir os estreitos de Bósforo e Dardanelos, o nacionalismo eslavo e ao temor 

austríaco quanto à formação da Grande Sérvia. 

d) às desavenças entre o Império Austro-Húngaro e a Inglaterra ligadas à anexação da Bósnia-

Herzegovina. 

e) ao assassinato do Príncipe Herdeiro, Francisco Ferdinando, e as questões pendentes relacionadas 

ao Tratado de Brest-Litowsky e o desmembramento da Áustria-Hungria. 

 

 

8. Em relação às causas da Primeira Guerra Mundial é correto afirmar que: 

a) A incapacidade dos Estados liberais em solucionar a crise econômica do século XIX colocou em 

xeque toda a estrutura do sistema capitalista. A instabilidade política e social das nações europeias 

impulsionou as disputas colonialistas e o conflito entre as potências. 

b) A desigualdade de desenvolvimento das nações capitalistas europeias acentuou a rivalidade 

imperialista. A disputa colonial marcada por um nacionalismo agressivo e pela corrida 

armamentista expandiu os pontos de atrito entre as potências. 

c) O sucesso da política de apaziguamento e do sistema de aliança equilibrou o sistema de forças 

entre as nações europeias, acirrando as lutas de conquista das colônias da África e da Ásia. 

d) O expansionismo na Áustria, a invasão da Polônia pelas tropas alemãs assustaram a Inglaterra e a 

França, que reagiram contra a agressão declarando guerra ao inimigo. 

e) O desequilíbrio entre a produção e consumo incentivou a conquista de novos mercados produtores 

de matérias-primas e consumidores de bens de produção reativando as rivalidades entre os países 

europeus e os da América do Norte 

 

  



 
 

 

 

8 

História 
 

9.  Em 1914, as tensões políticas entre as principais potências europeias levaram a uma guerra que se 

tornou, ao longo dos anos seguintes, um dos mais trágicos momentos da história da humanidade. Em 

relação à Primeira Guerra Mundial, é INCORRETO afirmar que: 

a) a Grande Guerra foi travada em duas frentes de combate e em ambas a perda de vidas humanas 

alcançou a dimensão de verdadeiros massacres. 

b) na guerra de 1914-1918, foram utilizadas novas tecnologias de comunicação e transportes, 

proporcionando um avanço científico acelerado. 

c) por envolver grandes potências coloniais a Grande Guerra atingiu populações não europeias o 

que deu ao conflito uma dimensão mundial.  

d) através de bombardeios aéreos, racionamentos de alimentos e produtos, a guerra envolveu, em 

grande escala, a população civil dos países em conflito.  

e) a Grande Guerra decorreu da tensão política e ideológica entre americanos e soviéticos na 

disputa por áreas de influência no continente europeu. 

 

10.  A Primeira Guerra Mundial foi um conflito de enormes proporções, ocorrido entre 1914 e 1918, que 

envolveu quase todo o continente europeu e várias outras regiões do mundo. Sobre esse conflito é 

correto afirmar que: 

a) a disputa por regiões coloniais acirrou as rivalidades entre as grandes potências, levando ao fim 

grandes alianças, como é o caso do desmantelamento da Tríplice Entente. 

b) a chamada “paz armada” foi imposta ao final do conflito, quando os países europeus já 

encontravam-se desgastados com a guerra, com o objetivo de cessar os combates e evitar novos 

conflitos. 

c) a entrada dos Estados Unidos, com seu apoio econômico e militar, ao lado da Entente, foi 

fundamental para a derrota da Tríplice Aliança. 

d) o assassinato de Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austro-húngaro, levou o Império austríaco, 

juntamente com a Rússia, a declarar guerra à Sérvia, dando início ao conflito. 

e) ao final do conflito, a Alemanha impôs à França a devolução dos territórios da Alsácia-Lorena, ricos 

em minério de ferro e carvão. 
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Questão Contexto 

 

Geopolítica atual lembra véspera da Primeira Guerra Mundial, diz filósofo 

 

O filósofo, romancista e dramaturgo Alain Badiou, 80, um dos intelectuais mais importantes da França, 

compara a atual situação geopolítica à que antecedeu a Primeira Guerra Mundial (1914-18). 

Para ele, a eleição de Donald Trump, nos EUA, é um caso patológico, enquanto o presidente Vladimir 

Putin, da Rússia, busca vingança pelo desmonte da União Soviética e leva seu país ao mesmo papel da 

Alemanha em 1914. 

(...) 

         Eu comparo a situação contemporânea ao momento de véspera da Primeira Guerra Mundial. 

Havia duas grandes potências, a França e a Inglaterra, que partilharam o mundo entre si. Havia um 

terceiro elemento, que estava insatisfeito por não ter seu império colonial: a Alemanha. E havia a Rússia, 

vasta potência com interesses na Europa central. A guerra eclodiu pois não se encontrou a solução 

equilibrada [disse Badiou]. 

http://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2017/04/1875585-geopolitica-atual-lembra-vespera-da-primeira-guerra-mundial-

diz-filosofo.shtml 

  

No último 16 de abril, foi publicada uma entrevista na Folha de São Paulo com Alain Badiou. O filósofa 

compara a conjuntura política atual com a que antecedeu a Primeira Guerra Mundial. 

A partir do posicionamento de Badiou, comente as possíveis semelhanças entre a atualidade e o início 

do século XX. 



 
 

 

 

10 

História 
 

Gabarito 

 

1. E 

Como as duas grandes guerras são processos relacionados, é comum que alguns historiadores busquem 

analisá-la como um processo único, compreendendo suas possíveis correlações.  

 

2. D 

O Imperialismo também é  uma das causas da guerra, mas, segundo o texto do autor, havia outros motivos 

para a eclosão do conflito, ligados ao contexto histórico referente à ordem social e política que havia sido  

formada. A Grande Guerra seria a demonstração da decadência desses regimes. 

 

3. B 

A I Guerra Mundial foi longa, mas não em decorrência da fragilidade militar das nações envolvidas, e sim 

em razão de um grande equilíbrio de forças bélicas que impediu a vitória rápida de um dos lados do 

conflito. 

 

4. D 

A destruição e o grande número de mortes provocados pela guerra colocaram  em xeque os anseios da 

civilização do progresso social e industrial que caracterizou o fim do século XIX. 

 

5. B 

A Tríplice Aliança e a Tríplice Entente foram formadas para combater na I Guerra Mundial. O Eixo e os 

Aliados foram coligações de nações que existiram durante a II Guerra Mundial. 

 

6. D 

O potencial econômico alemão após o processo de unificação, abala os mercados ingleses, causando o 

que chamamos de “rompimento do equilíbrio europeu”. 

 

7. C 

As disputas entre a Sérvia (apoiada pela Rússia) e o Império Austro Húngaro levam as tensões na região. 

 

8. B 

O fato de a industrialização ter ocorrido de forma desigual, motivou a criação de rivalidades entre as 

nações da Europa. De um lado, nações como França e Inglaterra se mostravam preocupadas em 

conservar sua situação de vanguarda. Do outro, países como Alemanha e Itália pretendiam acelerar o 

desenvolvimento de suas economias ao buscar territórios de exploração imperialista em regiões já 

ocupadas por outras nações capitalistas. 

 

9. E 

Tais característica não dizem respeito a Primeira Guerra, mas sim a Guerra Fria, iniciada após a segunda 

guerra mundial. 
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10. C 

A entrada efetiva dos Estados Unidos, em 1917, foi decisiva para o fim do conflito e a vitória da Tríplice 

Entente. Um grande volume de soldados, tanques, navios e aviões de guerra foram utilizados para que a 

vitória da Entente fosse assegurada. Em pouco tempo, as tropas alemãs e austríacas foram derrotadas. 

Em novembro de 1918, o armistício de Compiègne acertou a retirada dos alemães e a rápida vitória da 

Tríplice Entente. 

 

 

Questão Contexto  

 

O aluno poderia comentar o papel do imperialismo na África e na Ásia como um dos antecedentes da Primeira 

Guerra Mundial. Além disso poderia mencionar o expansionismo e militarismo alemão do início do século XX 

em comparação com a situação da Rússia atual sob o governo de Vladimir Putin. 
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A Revolução Russa 

 

Resumo 

 

Em 1917, a Rússia viveu um processo revolucionário que marcou o século XX. 

 

Nicolau II, último czar da Rússia 

Rússia antes da revolução 

O processo de modernização na Rússia ganhou se acelerou na segunda metade do século XIX, a partir 

de  medidas adotadas pelos czares da dinastia Romanov. Em 1861, houve o fim da servidão, garantindo mais 

liberdade aos camponeses.  No entanto, a maioria das  terras ainda pertencia à nobreza, justamente onde 

residiu a maior parte das  reivindicações da Revolução: a distribuição de terras. 

No que diz respeito a industrialização, esta foi incentivada sobretudo pela entrada de capitais 

estrangeiros. Em Formou-se, assim, uma numerosa classe operária originária do campesinato. A 

concentração operária nessas indústrias era maior que a existente nas mais desenvolvidas economias do 

ocidente europeu. 

Todas essas transformações econômicas e sociais, geraram contradições com a estrutura autoritária 

do czarismo. A guerra russo-japonesa de 1905 e suas consequências causaram o que chamamos de Ensaio 

Geral. 

A guerra trouxe dificuldades principalmente a vida dos camponeses. Houve o crescimento da fome e 

da miséria, o que motivou mobilizações sociais.  Em 1905, a multidão se reuniu a frente do Palácio de Inverno 

e foi recebida a tiros pelas tropas do czar. Este episódio ficou conhecido como Domingo Sangrento. 

Nesse contexto, ocorreu a criação do conselho de delegados dos trabalhadores de São Petersburgo, 

os conhecidos sovietes, figuras fundamentais na Revolução em 1917. Simultaneamente, partidos políticos 

foram se consolidando junto aos trabalhadores. No campo, havia o  Partido Operário Social-Democrata Russo 

(POSDR), que se dividia em dois grupos principais, os mencheviques e os bolcheviques. 
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Com o crescimento das manifestações sociais, greves e motins, cedendo as pressões, criou-se um 

parlamento, chamado Duma, onde funcionária uma espécie de monarquia constitucional. Entre 1906 e 1917, 

no entanto, a liberdade política não foi sentida na prática. 

  

Fevereiro de 1917 

A entrada da Rússia na Primeira Guerra Mundial vai trazer muitas dificuldades a economia russa e foi 

fator fundamental para compreendermos o processo revolucionário.  Em fevereiro de 1917, eclodiram uma 

série de manifestações. Pressionado, o czar renunciou dando início ao governo provisório. 

A principal reivindicação da população era a saída da guerra e medidas para reduzir a fome e a miséria.  

Em julho do mesmo ano, forças favoráveis  ao czarismo tentaram derrubar o Governo Provisório,  mas não 

tiveram sucesso, graças a atuação dos operários e camponeses. Percebendo o acirramento da situação de 

conflito social, os bolcheviques lançaram o lema Pão, Paz e Terra, que conquistou grande apoio popular. 

 

Outubro de 1917 

Em uma aliança entre sovietes e bolcheviques, realizou-se a Revolução de Outubro, com a tomada de 

poder para derrubada do governo provisório e a construção do Estado Socialista Soviético. As terras da 

nobreza e da igreja foram divididas entre os camponeses.  Assinou-se, além disso, Tratado de Paz de Brest-

Litovski, que retirou a  Rússia da Primeira Guerra Mundial. 

  

Guerra Civil 

Após a saída da Rússia da Guerra, iniciou-se uma Guerra Civil, que perdurou até 1921. As forças ligadas 

ao antigo regime czarista reuniram-se no Exército Branco. Conseguiram ainda apoio de potências capitalistas 

ocidentais para tentar derrubar o governo socialista recém instaurado. Para vencer, o Exército Vermelho 

utilizou e tática do Comunismo de Guerra, com uma economia votadas para os esforços do conflito.  Após a 

vitória, instalou-se a Nova Política Econômica (NEP), que garantiu relativa liberdade econômica, com o 

objetivo de reerguer a economia após a guerra-civil. 
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Exercícios 

 

1. Na medida em que o Governo Provisório consolidar os progressos da Revolução, será preciso apoiá-lo; 

na medida em que aquele governo se tornar contrarrevolucionário, será inadmissível que se o sustente. 
Relatório de Josef Stálin à Conferência Bolchevique, em 29 de março de 1917 

No trecho do relatório citado, o autor faz referência: 

a) às causas políticas da revolta dos marinheiros do encouraçado Potemkim, o maior navio de guerra 

da Rússia. 

b) ao governo que emergiu da Revolução de Fevereiro (março pelo calendário ocidental), que 

derrubou o regime czarista. 

c) à ação dos Soviets após o Domingo Sangrento, responsável pela organização de greves e 

manifestações em toda a Rússia. 

d) à dissolução do governo provisório pela Duma, assembléia de representantes dos soldados, 

camponeses e operários russos. 

e) à Revolução Bolchevique, liderada por Vladimir Ilitch Ulianov Lênin, que implantou o Socialismo e 

criou a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. 

 

 

2. "Desde os primeiros dias da Revolução, o nosso partido teve a convicção de que a lógica dos 

acontecimentos o levaria ao poder." 
Leon Trotsky 

Tal convicção foi posteriormente confirmada e a Revolução Russa de 1917 caracterizou-se como um 

dos mais importantes acontecimentos históricos da primeira metade do século XX, na medida em que 

significou a tentativa de se implantar o primeiro Estado socialista, experiência até então, sem 

precedentes. Dentre os fatores que favoreceram a eclosão dessa Revolução, identificamos 

corretamente o(a): 

a) acirramento da crise econômica e social decorrente da participação da Rússia na Primeira Guerra 

Mundial, que agravou a carestia generalizada de alimentos e as greves, e enfraqueceu a autoridade 

governamental do Czar. 

b) desenvolvimento tardio do capitalismo industrial na Rússia, que favoreceu o afastamento da 

aristocracia rural e do exército da base de poder da monarquia czarista, substituídos pela 

burguesia e o operariado. 

c) substituição da autocracia czarista por um governo fundamentado em uma monarquia 

parlamentar liberal, que ampliou os direitos políticos individuais fortalecendo os partidos políticos, 

inclusive os mencheviques revolucionários. 

d) Revolução burguesa de 1905, que concedeu autonomia política e administrativa às nacionalidades 

que formavam o Império Russo, implementando uma política de reforma agrária que extinguiu os 

privilégios da aristocracia fundiária e da Igreja Ortodoxa. 

e) vitória dos bolcheviques e mencheviques nas eleições da Duma legislativa (1906) convocada pelo 

Czar, após o "Domingo Sangrento", na qual obtiveram uma maioria parlamentar que possibilitou a 

implantação de diversas reformas econômicas socializantes. 
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3. Leia o texto a seguir. 

Em 1921, o problema nacional central era o da recuperação econômica - o índice de desespero do país 

é eloqeente: naquele ano, 36 milhões de pessoas não tinham o que comer. Nas novas e ruinosas 

condições da paz, o "comunismo de guerra" revelava-se insuficiente: era preciso estimular mais 

efetivamente os mecanismos econômicos da sociedade. Assim, ainda em 1921, no X Congresso do 

Partido, Lenin propõe um plano econômico de emergência: a Nova Política Econômica. 
NETO, J. P. "O que é Stalinismo". São Paulo: Brasiliense, 1981. 

  

Sobre a chamada Nova Política Econômica é correto afirmar que 

a) ela reintroduziu práticas de exploração econômica anteriores à Revolução Russa de 1917 que se 

traduziram num abandono temporário de todas as transformações socialistas já feitas e um 

retorno ao capitalismo. 

b) ela consistiu na manutenção de elementos econômicos socialistas, na organização da economia 

(como o planejamento) e na permissão para o estabelecimento de elementos capitalistas por meio 

da livre iniciativa em certos setores. 

c) ela significou fundamentalmente uma reforma agrária radical que promoveu a coletivização 

forçada das propriedades agrárias e a construção de fazendas coletiva, os Kolkhozes. 

d) seu resultado foi catastrófico, mesmo permitindo a volta controlada de relações capitalistas na 

economia, já que ela ampliou ainda mais o nível de desemprego e produziu fome em grande escala. 

e) ela significou, com a abertura para o capitalismo, um aumento substancial da produção industrial, 

mas, ao mesmo tempo, por ter retirado todos os incentivos anteriormente concedidos à produção 

agrícola, foi a razão da ruína do campo. 

 

 

4. "Quando a terra pertencer aos camponeses e as fábricas aos operários e o poder aos sovietes, aí 

teremos a certeza de possuir alguma coisa pela qual lutar - e por ela lutaremos!" 
HILL, Christopher, Lenin e a Revolução Russa. Rio de Janeiro, Zahar, 1967. 

Com essas palavras de ordem, o socialismo tinha por meta: 

a) abolir a propriedade privada, a luta de classes e a dominação do homem pelo homem. 

b) extinguir as relações religiosas, familiares e filantrópicas, instituindo formas comunitárias de 

convivência. 

c) promover o desenvolvimento por meio da distribuição da renda e da consolidação de um Estado 

assistencial. 

d) instaurar uma sociedade organizada em associações profissionais, com base na competência. 

e) garantir a presença do Estado, que funcionaria como mediador das relações interclasses sociais. 
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5. “O povo estava farto da guerra e havia perdido toda a confiança no czar. (...) O próprio czar fora para o 

Quartel General para proteger-se; e quando tentou voltar para Petrogrado os trabalhadores ferroviários 

detiveram seu trem. Todo o mecanismo da monarquia havia parado; o czar (...) havia tentado dissolver 

a Quarta Duma, tal como fizera com as anteriores, mas desta vez os parlamentares se recusaram a se 

dispersar, e formaram um Comitê Provisório, que nomeou o Governo Provisório.” 
 Wilson, Edmund. Rumo à Estação Finlândia. SP: Companhia das Letras, 1987.  

Sobre as circunstâncias em que se desenvolveram os fatos descritos acima, é correto afirmar que 

a) a derrubada da monarquia, em março de 1917, na Rússia, foi conduzida pelos bolcheviques — 

parlamentares que controlaram o poder na Duma, durante todo o Governo Provisório. 

b) a precipitação do processo revolucionário russo foi produzida pela manutenção desse país na 

Primeira Guerra Mundial, o que resultou em 4 milhões de baixas, aproximadamente. 

c) os sovietes — comitês locais de trabalhadores — funcionaram, desde sua criação em 1906, sob 

liderança dos bolcheviques, que buscavam espaço de atuação no governo czarista. 

d) as movimentações sociais que resultaram na queda da monarquia russa, em 1905, tornaram-se 

conhecidas como “Ensaio Geral”, já que funcionaram como antecâmara da revolução socialista. 

e) o deputado Kerensky representou, no governo provisório, em 1917, as posições mencheviques que, 

com a palavra de ordem “Todo Poder aos Sovietes”, reivindicavam maior participação popular. 

 

 

6. Em outubro deste ano, a Revolução Russa de 1917 comemorou seus 80 anos, continuando a ser alvo 

de intensas discussões que polarizaram as opiniões: de um lado, uma etapa decisiva na libertação da 

sociedade russa; de outro, uma conjuntura denunciada como um período de crimes e de desastre. Vista 

por qualquer um dos prismas, a Revolução de 1917 teve significado mundial, embora as suas raízes 

devam ser buscadas em condições especificamente russas. 

  

Dentre essas condições que desencadearam o processo da Revolução Russa, pode-se destacar: 

a) a autocracia czarista, que convivia com uma economia rural estagnada e um campesinato faminto. 

b) o fim da servidão, que possibilitou o progresso agrícola e o acesso à terra de grande parcela do 

campesinato. 

c) a mobilidade das classes sociais, que garantiu a ascensão de inúmeros trabalhadores fabris e 

pequenos proprietários. 

d) o papel fundamental de uma burguesia industrial e financeira, que estimulou o desenvolvimento 

de uma indústria de base. 
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7. O retorno a uma semi-economia de mercado provocou o reaparecimento da moeda e, durante o ano de 

1921, renasceu o mercado propriamente dito. A desnacionalização de empresas começou 

respectivamente pelo pequeno e grande comércio, atingindo, mais tarde, a indústria leve. As 

cooperativas foram devolvidas aos seus antigos acionistas e, no final do ano, permaneciam nas mãos 

do Estado apenas os setores economicamente estratégicos, o crédito e a indústria pesada. 
Martin Malia. Entender a Revolução Russa. 

 O trecho apresentado refere-se a um momento da Revolução Russa, no qual 

a) o Estado soviético implementa a Nova Política Econômica, procurando superar as dificuldades 

econômicas e sociais advindas do Comunismo de Guerra. 

b) o partido bolchevista promove um processo de abertura política, instaurando um regime político 

democrático e pluripartidário. 

c) o governo leninista, enfraquecido pela guerra civil, é obrigado a fazer concessões à tradicional 

nobreza czarista. 

d) o Estado soviético aplica uma política de planificação econômica e de coletivização de terras 

denominada de Planos Quinquenais. 

e) o conflito entre facções dentro do Estado resulta na oposição do partido bolchevista ao ideário 

socialista. 

 

 

8. A sociedade burguesa moderna, que brotou das ruínas da sociedade feudal, não aboliu os 

antagonismos de classes. Não fez senão substituir novas classes, novas condições de opressão, novas 

formas de lutas às que existiam no passado." 
MARX, K. e ENGELS, F. Manifesto do Partido Comunista "Obras Escolhidas". São Paulo, AlfaOmega,1953. p.22. v.1.  

  

O elemento presente na Revolução Russa de 1917 que caracteriza a luta de classes, apontada no 

Manifesto Comunista, publicado em 1848, é 

a) a transformação profunda e permanente, conduzida pela burguesia através dos avanços 

tecnológicos. 

b) o apoio do czar russo à luta contra a exploração burguesa, promovido pelo proletariado, 

exemplificando a solidariedade entre as classes sociais. 

c) a liderança revolucionária, assumida pelos camponeses, confirmando a força de mobilização dos 

mais espoliados. 

d) o caráter transnacional do capitalismo, que permitiu a unidade do proletariado nos países vizinhos 

à Rússia e a posterior invasão e tomada do País. 

e) o confronto entre o proletariado e as forças dominantes (czar, exército e burguesia), indicando que 

a luta de classes está no centro da história de qualquer sociedade. 
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9. Em 1917, liderados por Lênin e Trótski, os bolcheviques ganharam popularidade com as "Teses de Abril", 

enunciadas na plataforma "paz, terra e pão", que propunha 

a) a manutenção da Rússia na Primeira Guerra Mundial, a conquista da Manchúria e a formação dos 

soviets. 

b) a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial, a instauração de uma monarquia parlamentar e a 

formação da Guarda Vermelha. 

c) a entrada da Rússia na Primeira Guerra Mundial, a instalação da ditadura do proletariado e a 

adoção de uma nova política econômica (a NEP). 

d) a manutenção da Rússia na Primeira Guerra Mundial, o domínio dos estreitos de Bósforo e 

Dardanelos e a formação de um parlamento (DUMA). 

e) a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial, a divisão das grandes propriedades entre os 

camponeses e a regularização do abastecimento interno. 

 

 

10. "DECRETO SOBRE TERRAS DA REUNIÃO DOS SOVIETES DE DEPUTADOS OPERÁRIOS E SOLDADOS. 26 

de outubro (8 de novembro) de 1917 

1. Fica abolida, pelo presente decreto, sem nenhuma indenização, a propriedade latifundiária. 

2. Todas as propriedades dos latifundiários, bem como as dos conventos e da igreja, acompanhadas 

de seus inventários, construções e demais acessórios ficarão a disposição dos comitês de terras 

e dos Sovietes de Deputados Camponeses, até a convocação da Assembléia Constituinte. 

3. Quaisquer danos causados aos bens confiscados, que pertencem, daqui por diante, ao povo, é 

crime punido pelo tribunal revolucionário. 
Presidente do Soviete de Comissários do Povo - Vladimir Ulianov - Lênin". (ln: NENAROKOV, A. P. 1917: "a Revolução mês a 

mês". Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1967. p.169.) 

  

A edição deste decreto pelo novo governo revolucionário russo imediatamente após a tomada do poder 

exprime a necessidade de 

a) explicitar o caráter camponês da Revolução Russa. 

b) dar a burguesia russa uma garantia de que seus bens e propriedades permaneceriam intocados. 

c) enfraquecer o poder dos antigos latifundiários e ganhar a imensa massa camponesa russa para a 

causa da Revolução, garantindo seu acesso à terra a partir de uma reforma agrária. 

d) permitir aos antigos proprietários das terras, a nobreza expropriada pela Revolução de fevereiro 

de 1917, a retomada de seus direitos. 

e) garantir a propriedade privada da terra para os novos detentores do poder, os Sovietes de 

Deputados e Camponeses. 
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Gabarito 

 

1. B 
Lênin se refere a Revolução de Fevereiro que, apesar de derrubar o Czar, não atendeu às reivindicações 

da grande maioria da sociedade, não retirando, por exemplo, a Rússia da Primeira Guerra Mundial. A 

insatisfação com tal posicionamento vai culminar com a Revolução de Outubro, na qual os Bolcheviques 

assumiram o poder, e se deu o início da implementação do socialismo soviético.  

 

2. A 
A participação da Rússia da Primeira Guerra vai levar ao colapso de sua economia e a uma grave crise 

social, que vai dar início aos movimentos revolucionários.  

 

3. B 
Através dessa articulação, o NEP tinha como objetivo alavancar a economia soviética, desestruturada 

após os conflitos no processo revolucionário. 

 

4. A 
Para atingir tais objetivos, seria necessário que a classe trabalhadora adquirisse “consciência de classe”, 

ou seja, se compreendesse como uma classe potencialmente revolucionária e capaz de transformar a 

ordem social vigente. Ocorrendo isso, a “luta de classes”, entre operários (que vendiam sua força de 

trabalho) e os patrões (donos dos meios de produção que lucram com a mais-valia), levaria ao colapso 

do capitalismo, a implementação do comunismo e a construção de uma sociedade socialista.  

 

5. B 

A participação Russa na primeira guerra mundial levou ao colapso de sua economia, ao crescimento da 

miséria e da fome, o que vai impulsionar o processo revolucionário. 

 

6. A 

Às vésperas da revolução, a Rússia era governada por um regime czarista, no qual a maioria da população 

trabalho em atividades agrárias e havia uma enorme desigualdade social.  

 

7. A 

A permissão de algumas iniciativas capitalistas do NEP, teve como objetivo reerguer a economia 

soviética, completamente destruída com as guerras revolucionárias.  

 

8. E 

O conflito entre trabalhadores e a as forças dominantes pôde transformar a sociedade russa daquele 

período, tal qual defendeu Karl Marx (teórico socialista) propondo a luta de classes. 

 

9. E 

Essas três medidas, juntas, garantiriam à população “terra, paz e pão”, propostas das Teses de Abril 

defendidas por Lênin. 

 

10. C 

Tal como afirma o texto, a reforma agrária seria um dos caminhos para a redução da desigualdade social. 

Tal proposta permitiu que os revolucionários tivessem o apoio da massa camponesa explorada. 
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Modernismo – 2ª fase (poesia)  

 

Resumo 

 

Contexto histórico 

O contexto histórico do período afeta diretamente a produção literária, uma vez que tivemos vários 

eventos significativos nesse período e de posição ideológica em todo o mundo. 

• Crise de 1929 em Nova Iorque; 

• Revolução de 1930; 

• A crise do Café no Brasil; 

• A criação do Estado Novo (1930); 

• Intentona Comunista (1935); 

• Ascenção do Nazi-fascismo; 

• Ideologia Socialista; 

• Segunda Guerra Mundial (1939 – 1945). 

 

 

Características da Poesia Modernista (2ª fase) 

Na poesia, o marco da segunda fase foi a publicação de “Alguma poesia” (1930), de Carlos Drummond 

de Andrade.   

A poesia da segunda fase, também conhecida como Poesia de 30, assumiu caráter universal: poetas da 

geração anterior amadureceram e buscaram a sobriedade e o equilíbrio. As temáticas favoritas eram as 

existenciais, como a complexidade do homem a ser analisado e avaliado em seus conflitos, sentimentos e 

emoções, sem que se deixasse de lado as questões sociais vigentes. 

Alguns escritores procuraram confronto espiritual, sentido místico para a existência. Desta forma, 

poetas como Cecília Meireles e Murilo Mendes entregaram seus versos às forças etéreas da espiritualidade. 

Para além disso, o autor Jorge de Lima enveredava para uma temática mais social, retratando a causa negra e 

o regionalismo e, ademais, a temática cristã.  É notória, pois, a pluralidade temática da geração de 30 que se 

relacionava intimamente com questões sentimentais, emoções coletivas, sofrimentos, crises sociais, misérias 

do mundo, espiritualidade, e apelo sensorial. 
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Textos de apoio  

 

Mulher ao espelho 

Hoje que seja esta ou aquela, 

pouco me importa. 

Quero apenas parecer bela, 

pois, seja qual for, estou morta. 

 

Já fui loura, já fui morena, 

já fui Margarida e Beatriz. 

Já fui Maria e Madalena. 

Só não pude ser como quis. 

 

Que mal faz, esta cor fingida 

do meu cabelo, e do meu rosto, 

se tudo é tinta: o mundo, a vida, 

o contentamento, o desgosto? 

 

Por fora, serei como queira 

a moda, que me vai matando. 

Que me levem pele e caveira 

ao nada, não me importa quando. 

 

Mas quem viu, tão dilacerados, 

olhos, braços e sonhos seus 

e morreu pelos seus pecados, 

falará com Deus. 

 

Falará, coberta de luzes, 

do alto penteado ao rubro artelho. 

Porque uns expiram sobre cruzes, 

outros, buscando-se no espelho. 

 

Cecília Meireles 
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O filho do século 

Nunca mais andarei de bicicleta 

Nem conversarei no portão 

Com meninas de cabelos cacheados 

Adeus valsa "Danúbio Azul" 

Adeus tardes preguiçosas 

Adeus cheiros do mundo sambas 

Adeus puro amor 

Atirei ao fogo a medalhinha da Virgem 

Não tenho forças para gritar um grande grito 

Cairei no chão do século vinte 

Aguardem-me lá fora 

As multidões famintas justiceiras 

Sujeitos com gases venenosos 

É a hora das barricadas 

É a hora da fuzilamento, da raiva maior 

Os vivos pedem vingança 

Os mortos minerais vegetais pedem vingança 

É a hora do protesto geral 

É a hora dos vôos destruidores 

É a hora das barricadas, dos fuzilamentos 

Fomes desejos ânsias sonhos perdidos,  

Misérias de todos os países uni-vos 

Fogem a galope os anjos-aviões 

Carregando o cálice da esperança 

Tempo espaço firmes porque me abandonastes. 

 

Murilo Mendes  

 

O utopista 

Ele acredita que o chão é duro 

Que todos os homens estão presos 

Que há limites para a poesia 

Que não há sorrisos nas crianças 

Nem amor nas mulheres 

que só de pão vive o homem 

que não há um outro no mundo. 

 

Murilo Mendes  
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Exercícios 

 

1. Leia o poema abaixo, de Cecília Meireles: 
 

Reinvenção 

“A vida só é possível 

Reinventada. 

Anda o sol pelas Campinas 

E passeia a mão dourada 

Pelas águas, pelas folhas... 

Ah! Tudo bolhas 

Que vêm de fundas piscinas 

De ilusionismo... - mais nada. 

Mas a vida, a vida, a vida, 

A vida só é possível 

Reinventada. 

Vem a lua, vem, retira 

As algemas dos meus braços. 

Projeto-me por espaços 

Cheios da tua Figura. 

Tudo mentira!  Mentira 

Da lua, na noite escura. 

Não te encontro, não te alcanço... 

Só - no tempo equilibrada, 

Desprendo-me do balanço 

Que além do tempo me leva. 

Só - na treva, 

Fico: recebida e dada. 

Porque a vida, a vida, 

A vida só é possível 

Reinventada.” 

 

Nesse poema aparece expressa a seguinte oposição fundamental: 

a) vida versus morte. 

b) realidade versus ficção. 

c) presença versus ausência. 

d) dia versus noite. 

e) liberdade versus prisão.  
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2. Leia os poemas abaixo e aponte a alternativa correta. 
 
Motivo  

“Eu canto porque o instante existe 

E a minha vida está completa. 

Não sou alegre nem sou triste,  

Sou poeta.  

Irmão das coisas fugidias, 

Não sinto gozo nem tormento. 

Atravesso noites e dias 

no vento.  

Se desmorono ou se edifico, 

Se permaneço ou me desfaço, 

- não sei, não sei. 

Não sei se fico 

ou passo.  

Sei que canto. 

E a canção é tudo. 

Tem sangue eterno a asa ritmada. 

E um dia sei que estarei mudo: 

- mais nada.” 

 

(Cecília Meireles) 

 

 

Mãos dadas  

“Não serei o poeta de um mundo caduco. 

Também não cantarei o futuro. 

Estou preso à vida e olho meus 

companheiros. 

Estão taciturnos mas nutrem grandes 

esperanças. 

Entre eles, considero a enorme realidade. 

O presente é tão grande, não nos 

afastemos. 

Não nos afastemos muito, vamos de mãos 

dadas.  

Não serei o cantor de uma mulher, de uma 

história, 

Não direi os suspiros ao anoitecer, a 

paisagem vista da janela, 

Não distribuirei entorpecentes ou cartas de 

suicida, 

Não fugirei para as ilhas nem serei raptado 

por serafins. 

O tempo é a minha matéria, o tempo 

presente, os homens presentes, 

a vida presente. 

(Carlos Drummond de Andrade) 

 

 

a) Não há identificação plena entre os dois poemas, visto que os poetas tratam o tempo presente de 

uma perspectiva diferenciada. Enquanto Cecília Meireles enfoca a brevidade das coisas, Drummond 

enfatiza a necessidade de um engajamento social.  

b) Os dois poemas apresentam a mesma temática, que é a necessidade da criação poética. Porém, 

enquanto em Cecília Meireles há a fuga do tempo presente, em Drummond há a projeção de seus 

desejos para um tempo futuro. 

c) A identificação entre os dois poemas ocorre pelo fato de os poetas se situarem na segunda fase da 

poesia modernista brasileira. Em vista disso, ambos tratam o tempo de uma mesma perspectiva 

lírica e apresentam um sentimento de tédio frente às tensões do mundo em que vivem. 

d) A identificação entre os dois poemas ocorre pelo fato de os poetas pertencerem à fase heroica do 

modernismo brasileiro, os anos 20, o que evidencia a grande preocupação com o "fazer poético", 

como se pode ver pela importância dada por eles ao ritmo e à rima.  

e) A identificação entre os dois poemas ocorre pelo fato de que os poetas não demonstram 

preocupação com os aspectos formais, como a linguagem bem cuidada e a melodia dos versos. 

Além disso, Drummond e Cecília se aproximam pela visão antirromântica e têm consciência da 

brevidade da vida, pois sabem que vão se calar um dia. 
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3. Analise o trecho do poema de Jorge de Lima. 
 
“Os netos de teus mulatos e de teus cafuzos 

e a quarta e a quinta gerações de teu sangue sofredor 

tentarão apagar a tua cor! 

E as gerações dessas gerações quando apagarem 

a tua tatuagem execranda, 

não apagarão de suas almas, a tua alma, negro”! 

 

Os versos do poeta alagoano valorizam: 

a) a afirmação da consciência negra. 

b) o branqueamento da população negra. 

c) a miscigenação cultural entre brancos e negros. 

d) o rompimento com a cultura negra. 

e) a negação da escravidão na história do país. 
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4. Leia o poema abaixo: 
 

Canções  

 

Se não houvesse montanhas!  

Se não houvesse paredes!  

Se o sonho tecesse malhas  

e os braços colhessem redes!  

Se a noite e o dia passassem  

como nuvens, sem cadeias,  

e os instantes da memória  

fossem vento nas areias!  

Se não houvesse saudade,  

solidão nem despedida...  

Se a vida inteira não fosse,  

além de breve, perdida!  

Eu tinha um cavalo de asas,  

que morreu sem ter pascigo.  

E em labirintos se movem  

os fantasmas que persigo.  

(Cecília Meireles)  

 

Vocabulário:  

pascigo: pasto, erva para alimento do gado; pastagem; (fig.) alimento espiritual, satisfação.  

 

Sobre o poema acima assinale a afirmação que não procede:  

a) Na 1ª estrofe, os vocábulos “montanha” e “parede” estão no sentido conotativo, remetendo à ideia de 
obstáculo, separação, a serem transpostos.  

b) O vocábulo “sonho” remete ao plano da fantasia ou irrealidade, já os verbos "tecer" e "colher" remetem 
ao plano concreto, real.  

c) Tecer “malhas” e colher “redes” sugerem a ideia de união e solidariedade.  

d) Os vocábulos “montanhas” e “paredes” se opõem semanticamente a “malhas” e “redes”.  

e) O “eu” poético faz um questionamento existencial de ordem moral e religiosa. 
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5. Embalo da canção  
 
Que a voz adormeça  

que canta a canção! 

Nem o céu floresça 

nem floresça o chão.  

(Só - minha cabeça, 

Só - meu coração.  

Solidão.) 

Que não alvoreça  

nova ocasião!  

Que o tempo se esqueça  

de recordação! 

(Nem minha cabeça  

nem meu coração.  

Solidão!)  

Cecília Meireles  

 

Considerando o texto dado, assinale a alternativa correta sobre Cecília Meireles.  

a) Reincorporou à lírica do Modernismo a temática intimista, aliada à modulação de metros breves mais 
tradicionais.  

b) Influenciada pelo experimentalismo estético, buscou, na concisão dos versos livres, a objetividade 
expressiva.  

c) Conciliou o ideal de impassibilidade da expressão poética ao visionarismo de quadros bucólicos.  

d) Sua linguagem prosaica representa o ponto alto da poesia modernista brasileira.  

e) Inovou a poesia brasileira, desenvolvendo a temática religiosa em sonetos de inspiração camoniana. 
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6. A rosa de Hiroxima  
 
“Pensem nas crianças 

Mudas telepáticas 

Pensem nas meninas 

Cegas inexatas 

Pensem nas mulheres 

Rotas alteradas 

Pensem nas feridas 

Como rosas cálidas 

Mas oh não se esqueçam 

Da rosa da rosa 

Da rosa de Hiroxima 

A rosa hereditária 

A rosa radioativa 

Estúpida e inválida 

A rosa com cirrose 

A anti-rosa atômica 

Sem cor sem perfume 

Sem rosa sem nada.” 
 

O poema “A rosa de Hiroxima”, de Vinícius de Moraes, encontra-se no livro Nossa senhora de los Ángeles, 

escrito durante a permanência do poeta nos Estados Unidos (de 1946 a 1950), e traz uma reflexão 

política. Em que medida esses versos podem se correlacionar com o episódio dos atentados terroristas 

contra os Estados Unidos, em que se deu a queda das torres do World Trade Center e de parte do 

Pentágono, em 11 de setembro de 2001?  

a) O poema se correlaciona com esse fato porque antecipa o episódio ocorrido em 2001, uma vez que 

se refere à bomba atômica lançada sobre Hiroxima, pelos americanos, na época da Segunda Guerra 

Mundial. O poeta alerta para uma possível vingança por parte dos que sofreram a violência da 

guerra. 

b) O poema demonstra um sujeito lírico movido pelo sentimento de antiviolência, que alerta para as 

consequências das ações bélicas praticadas durante a Segunda Guerra Mundial. Por isso, o poema 

é atual, uma vez que o mesmo sentimento pacifista ressurge em face dos atentados terroristas de 

2001 e de seus desdobramentos. 

c) No poema há um contraste entre o mundo oriental e o mundo ocidental, que justifica o ataque 

atômico feito à cidade de Hiroxima. 

d) O sujeito lírico é tomado por um espírito antiamericano que vai expressamente de encontro às 

posturas imperialistas adotadas pelos Estados Unidos. 

e) Não é possível estabelecer nenhuma correlação, pois o poema A rosa de Hiroxima é um texto lírico 

e, como tal, não fala de violência, enquanto os atentados ocorridos contra os Estados Unidos, em 

2001, são fatos terroristas que trazem à tona a questão da violência.   
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7. Canção 
 
Pus o meu sonho num navio 

e o navio em cima do mar; 

- depois, abri o mar com as mãos 

para o meu sonho naufragar 

Minhas mãos ainda estão molhadas 

do azul das ondas entreabertas 

e a cor que escorre dos meus dedos 

colore as areias desertas. 

O vento vem vindo de longe, 

a noite se curva de frio; 

debaixo da água vai morrendo 

meu sonho, dentro de um navio… 

Chorarei quanto for preciso, 

para fazer com que o mar cresça, 

e o meu navio chegue ao fundo 

e o meu sonho desapareça. 

Depois, tudo estará perfeito; 

praia lisa, águas ordenadas, 

meus olhos secos como pedras 

e as minhas duas mãos quebradas. 

 
Cecília Meireles, poeta da segunda fase do Modernismo Brasileiro, faz parte da chamada “Poesia de 30”. 

Sobre esta autora e seu estilo, é correto afirmar que ela: 

a) seguiu rigidamente o Modernismo Brasileiro, produzindo uma poesia de consciência histórica. 

b) não seguiu rigidamente o Modernismo Brasileiro, produzindo uma obra de traços parnasianos. 

c) seguiu rigidamente o Modernismo Brasileiro, produzindo uma poesia panfletária e musical. 

d) não seguiu rigidamente nenhuma corrente do Modernismo Brasileiro, produzindo uma poesia lírica, 

mística e musical. 

e) não seguiu rigidamente nenhuma corrente do Modernismo Brasileiro, produzindo uma poesia 

histórica, engajada e musical. 
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8. No poema Procura da poesia, Carlos Drummond de Andrade expressa a concepção estética de se fazer 
com palavras o que o escultor Michelangelo fazia com mármore. O fragmento abaixo exemplifica essa 
afirmação.  
(...)  

Penetra surdamente no reino das palavras.  

Lá estão os poemas que esperam ser escritos.  

(...)  

Chega mais perto e contempla as palavras.  

Cada uma tem mil faces secretas sob a face neutra  

e te pergunta, sem interesse pela resposta,  

pobre ou terrível, que lhe deres:  

trouxeste a chave?  

Carlos Drummond de Andrade. A rosa do povo. Rio de Janeiro: Record, 1997, p. 13-14.  

 

Esse fragmento poético ilustra o seguinte tema constante entre autores modernistas:  

a) a nostalgia do passado colonialista revisitado.  

b) a preocupação com o engajamento político e social da literatura.  

c) o trabalho quase artesanal com as palavras, despertando sentidos novos.  

d) a produção de sentidos herméticos na busca da perfeição poética.  

e) a contemplação da natureza brasileira na perspectiva ufanista da pátria. 
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9. José 
 

 

E agora, José? 

A festa acabou, 

a luz apagou, 

o povo sumiu, 

a noite esfriou, 

e agora, José? 

e agora, você? 

você que é sem nome, 

que zomba dos outros, 

você que faz versos, 

que ama, protesta? 

e agora, José? 

 

Está sem mulher, 

está sem discurso, 

está sem carinho, 

já não pode beber, 

já não pode fumar, 

cuspir já não pode, 

a noite esfriou, 

o dia não veio, 

o bonde não veio, 

o riso não veio, 

não veio a utopia 

e tudo acabou 

e tudo fugiu 

e tudo mofou, 

e agora, José? 

(...)  

 

Se você gritasse, 

se você gemesse, 

se você tocasse 

a valsa vienense, 

se você dormisse, 

se você cansasse, 

se você morresse... 

Mas você não morre, 

você é duro, José! 

 

Sozinho no escuro 

qual bicho-do-mato, 

sem teogonia, 

sem parede nua 

para se encostar, 

sem cavalo preto 

que fuja a galope, 

você marcha, José! 

José, para onde?

 

 

 

Assinale a alternativa correta sobre o poema.  

a) O diálogo com José, interlocutor, pode ser lido como uma forma de o sujeito-lírico refletir sobre o 

desamparo existencial.  

b) O poema em versos curtos apresenta o caminho para superação dos impasses de José.  

c) As repetições indicam a monotonia da existência do trabalhador comum, José, em crise com sua 

condição operária.  

d) O sujeito-lírico, na ausência de respostas, não consegue decifrar para onde José marcha, embora 

este saiba seu caminho.  

e) A expressão “e agora, José?” põe em relevo a indignação do sujeito-lírico com seu interlocutor, 

incapaz de se definir.
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10. Cantiga 
 
Ai! A manhã primorosa 
do pensamento... 
Minha vida é uma pobre rosa 
ao vento. 
 
Passam arroios de cores 
sobre a paisagem. 
Mas tu eras a flor das flores, 
imagem! 
 
Vinde ver asas e ramos, 
na luz sonora! 
Ninguém sabe para onde vamos 
agora. 
 
Os jardins têm vida e morte, 
noite e dia... 
Quem conhecesse a sua sorte, 
morria. 
 
E é nisso que se resume 
o sofrimento: 
cai a flor, - e deixa o perfume 
no vento! 

MEIRELES, Cecília. Viagem. In: Obra poética. Rio de janeiro: Nova Aguillar, 1991.  

  
 A leitura atenta do poema “Cantiga”, de Cecília Maireles, permite-nos afirmar que:  

a) os jardins, representados de forma monocrática, representam a crise existencial do eu lírico, sua 
tristeza e solidão.  

b) o sofrimento amoroso é presentado pela rosa.  

c) o perfume que cai ao vento, nos últimos versos do poema, é metáfora que representa a paixão. 

d) a imagem sinestésica do verso “na luz sonora”, terceira estrofe, atribui ao jardim característica de 
melancolia. 

e) a efemeridade da vida é retratada, principalmente, na quarta estrofe.  
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Gabarito 

 

1. B 

A ideia de que a vida só é possível se reinventada, de que há uma certa ilusão ficcional que esbarra nas 

necessidades da vida real.  

 

2. A 

Os poemas seguem vertentes literárias distintas. Cecília é mais expressionista, trabalha com metáforas 

abstratas. Drummond é mais concreto e realça a necessidade de se fazer uma poesia engajada.  

 

3. A 

Há uma valorização da hereditariedade negra.  

 

4. E 

Não há religiosidade no poema.  

 

5. A 

Cecília Meireles apresenta poesia intimista, com metáforas abstratas, contrastes subjetivos e temática 

sentimental.  

 

6. B 

Não há antecipação dos eventos, não há contraste entre orientais e ocidentais, não há sentimento 

antiamericano e mesmo sendo um texto lírico, o poema pode muito bem falar sobre situações de guerra, 

calamidades, eventos históricos. 

 

7. D 

A liberdade criativa advinda do Modernismo possibilitou que até mesmo os escritores da época não se 

encaixassem nas propostas e manifestos, contribuindo para a produção de Cecília Meireles que 

conseguiu ser inovadora em meio a um movimento inovador.  

 

8. C 

O poema fala sobre a contemplação das palavras porque lá estão os poemas que esperam para serem 

escritos.  

 

9. A 

Ao fazer uma série de questionamentos a José, o sujeito-lírico levanta temas filosóficos, marcados pela 

falta de perspectiva (“E agora, José?”).  

 

10. E 

Na quarta estrofe, o eu lírico da imagem do jardim, que tem noite e dia, vida e morte. Assim, revela como 

a vida é efêmera, passando rapidamente da vida para a morte, do dia para a noite.  
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Arranjo simples e combinação simples  

 

Resumo 

 

Arranjo 

Dado um conjunto com n elementos distintos, chama-se arranjo dos n elementos, tomados p a p, a qualquer 

sequência ordenada de p elementos distintos escolhidos entre os n existentes. 

 

 

 

Exemplo: Quantos são os números compreendidos entre 2000 e 3000 formados por algarismos distintos 

escolhido entre 1,2,3,4,5,6,7,8 e 9? 

O número deve ter quatro algarismos (pois está entre 2000 e 3000). Para o primeiro algarismos existe apenas 

uma possibilidade (2) e para os outros três ainda existem 8 números disponíveis, então: 

 

 

 

Combinação Simples 

Número de combinações de n elementos tomados p a p onde a ordem não importa. 

n,p

nn!
C

pp!(n p)!

 
= =  

−  
 

 

Exemplo: Com 10 espécies de frutas, quantos tipos de salada, contendo 6 espécies diferentes podem ser 

feitas? 

Nesse caso a ordem das frutas não importa na salada de fruta, então é um caso de combinação, pois, dentre 

10 elementos, devemos escolher apenas 6. Ou seja: 

 

 

 

Assim, temos 210 tipos de saladas diferentes com 6 espécies de fruta. 
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Exercícios 

 

1. Como não são adeptos da prática de esportes, um grupo de amigos resolveu fazer um torneio de futebol 

utilizando videogame. Decidiram que cada jogador joga uma única vez com cada um dos outros 

jogadores. O campeão será aquele que conseguir o maior número de pontos. Observaram que o número 

de partidas jogadas depende do número de jogadores, como mostra o quadro: 

 

Se a quantidade de jogadores for 8, quantas partidas serão realizadas? 

a) 64 

b) 56 

c) 49 

d) 36 

e) 28 

 
 

2. O tênis é um esporte em que a estratégia de jogo a ser adotada depende, entre outros fatores, de o 

adversário ser canhoto ou destro.Um clube tem um grupo de 10 tenistas, sendo que 4 são canhotos e 

6 são destros. O técnico do clube deseja realizar uma partida de exibição entre dois desses jogadores, 

porém, não poderão ser ambos canhotos. Qual o número de possibilidades de escolha dos tenistas 

para a partida de exibição? 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  
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3. Uma família composta por sete pessoas adultas, após decidir o itinerário de sua viagem, consultou 

o site de uma empresa aérea e constatou que o voo para a data escolhida estava quase lotado. Na 

figura, disponibilizada pelo site, as poltronas ocupadas estão marcadas com X e as únicas poltronas 

disponíveis são as mostradas em branco. 

 

 
O número de formas distintas de se acomodar a família nesse voo é calculado por 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

 

 

4. Considere o seguinte jogo de apostas: numa cartela com 60 números disponíveis, um apostador 

escolhe de 6 a 10 números. Dentre os números disponíveis, serão sorteados apenas 6. O apostador 

será premiado caso os 6 números sorteados estejam entre os números escolhidos por ele numa 

mesma cartela.  O quadro apresenta o preço de cada cartela, de acordo com a quantidade de números 

escolhidos. 

 
Cinco apostadores, cada um com R$ 500,00 para apostar, fizeram as seguintes opções:  

Arthur: 250 cartelas com 6 números escolhidos;  Bruno: 41 cartelas com 7 números escolhidos e 4 

cartelas com 6 números escolhidos;  Caio: 12 cartelas com 8 números escolhidos e 10 cartelas com 6 

números escolhidos; Douglas: 4 cartelas com 9 números escolhidos; Eduardo: 2 cartelas com 10 

números escolhidos. Os dois apostadores com maiores probabilidades de serem premiados são: 

a) Caio e Eduardo.  

b) Arthur e Eduardo. 

c) Bruno e caio 

d) Arthur e Bruno 

e) Douglas e Eduardo 
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5. A população brasileira sabe, pelo menos intuitivamente, que a probabilidade de acertar as seis dezenas 

da mega sena não é zero, mas é quase. Mesmo assim, milhões de pessoas são atraídas por essa loteria, 

especialmente quando o prêmio se acumula em valores altos. Até junho de 2009, cada aposta de seis 

dezenas, pertencentes ao conjunto {01, 02, 03, ..., 59, 60}, custava R$ 1,50.  
Disponível em: www.caixa.gov.br. Acesso em: 7 jul. 2009. 

Considere que uma pessoa decida apostar exatamente R$126,00 e que esteja mais interessada em 

acertar apenas cinco das seis dezenas da mega sena, justamente pela dificuldade desta última. Nesse 

caso, é melhor que essa pessoa faça 84 apostas de seis dezenas diferentes, que não tenham cinco 

números em comum, do que uma única aposta com nove dezenas, porque a probabilidade de acertar 

a quina no segundo caso em relação ao primeiro é, aproximadamente: 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  
 
 

6. Doze times se inscreveram em um torneio de futebol amador. O jogo de abertura do torneio foi 

escolhido da seguinte forma: primeiro foram sorteados 4 times para compor o Grupo A. Em seguida, 

entre os times do Grupo A, foram sorteados 2 times para realizar o jogo de abertura do torneio, sendo 

que o primeiro deles jogaria em seu próprio campo, e o segundo seria o time visitante. 

A quantidade total de escolhas possíveis para o Grupo A e a quantidade total de escolhas dos times do 

jogo de abertura podem ser calculadas através de: 

a) uma combinação e um arranjo, respectivamente. 

b) um arranjo e uma combinação, respectivamente. 

c) um arranjo e uma permutação, respectivamente. 

d) duas combinações. 

e) dois arranjos. 
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7. Estima-se que haja, no Acre, 209 espécies de mamíferos, distribuídas conforme a tabela a seguir. 

 

Deseja-se realizar um estudo comparativo entre três dessas espécies de mamíferos - uma do grupo 

Cetáceos, outra do grupo Primatas e a terceira do grupo Roedores. O número de conjuntos distintos 

que podem ser formados com essas espécies para esse estudo é igual a: 

a) 1320 

b) 2090 

c) 5845 

d) 6600 

e) 7 245 

 
 

8. Considere que um professor de arqueologia tenha obtido recursos para visitar 5 museus, sendo 3 deles 

no Brasil e 2 fora do país. Ele decidiu restringir sua escolha aos museus nacionais e internacionais 

relacionados na tabela a seguir. 

 

De acordo com os recursos obtidos, de quantas maneiras diferentes esse professor pode escolher os 

5 museus para visitar? 

a) 6 

b) 8 

c) 20 

d) 24 

e) 36 
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9. Em uma competição de vôlei de praia participam n duplas. Ao final, todos os adversários se 

cumprimentaram uma única vez com apertos de mãos. Sabendo-se que foram contados 180 apertos 

de mãos, podemos concluir que n é igual a: 

a) 8 

b) 9 

c) 10 

d) 11 

e) 12 
 

 

10. O técnico da seleção brasileira de futebol precisa convocar mais 4 jogadores, dentre os quais 

exatamente um deve ser goleiro. Sabendo que na sua lista de possibilidades para essa convocação existem 

15 nomes, dos quais 3 são goleiros, qual é o número de maneiras possíveis de ele escolher os 4 jogadores? 

a) 220    

b) 660    

c) 1980    

d) 3960    

e) 7920    
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Gabarito 

 

1. E 

 

 

2. A 

 

 

3. A 

 

 

4. A 

 

5. C 

 

 

6. A 

 

 

7. A 
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8. D 

 

 

9. C 

 

Se todos os atletas se cumprimentassem, então o número de apertos de mãos seria igual a 2n,2C . Mas, 

como apenas adversários se cumprimentam, devemos descontar desse total o número de apertos de 

mãos trocados entre atletas de uma mesma dupla, qual seja n. 

2n,2C n 180

22n!
n

2!.(2n 2)!

− =

− =
−

n.(2n 1) (2n 2)!− −

2 . (2n 2)!−
n 180

2n² n n 180

2n² 2n 180 0

n² n 90 0

n 10 n 9

                      

                      

                      

                       ou 

− =

= − − =

= − − =

= − − =

= = = −

 

 

10. B 
 

Há 3 possibilidades para a escolha do goleiro. 

O total de maneiras de escolher os outros três jogadores, após a escolha do goleiro é dado por: 

12,3

12!
C 220

3!9!
= =  Assim, o total de maneiras de escolher os quatro jogadores, pelo princípio 

fundamental da contagem é: 3. 220 = 660. 
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Probabilidade: Espaço Amostral, Definição, Probabilidade 

Complementar 

 

Resumo 

 

Para entender probabilidade é necessário conhecer algumas definições: 

 

Experimento Aleatório: É todo aquele que o resultado é imprevisível como, por exemplo, o lançamento de um 

dado não viciado. Podemos lançar um dado n vezes mas ainda assim não podemos prever o resultado 

 

Espaço Amostral: São todos os resultados possíveis do experimento aleatório. Esse conjunto é denotado por 

S ou Ω e também pode ser chamado como casos possíveis. No caso do dado S={1,2,3,4,5,6} que são as 

possibilidades de resultado de lançamento de um dado 

 

Evento: É qualquer subconjunto do espaço amostral. Quando calculamos probabilidade, estamos querendo 

saber a probabilidade do evento acontecer. Também chamado de casos favoráveis. Por exemplo: Em um 

lançamento de dados, se o evento A forem os números pares então ele será: A={2,4,6} 

 

Dessa forma, podemos considerar que probabilidade de ocorrer o evento A é: 

 

P(A)=  

 

Ou seja, se quisermos saber a probabilidade de um lançamento de dado o número tirado ser ímpar, a resposta 

seria . 

  



 
 

 

 

2 

Matemática 

 

Exercícios 

 

1. Dois jogadores A e B vão lançar um par de dados. Eles combinam que, se a soma dos números dos 

dados for 5, A ganha, e se essa soma for 7, B é quem ganha. Os dados são lançados. Sabe-se que A 

não ganhou. Qual a probabilidade de B ter ganhado? 

a) 1/4 

b) 3/16 

c) 1/2 

d) 2/7 

 

 

2. Em uma central de atendimento, cem pessoas receberam senhas numeradas de 1 até 100. Uma das 

senhas é sorteada ao acaso. 

Qual é a probabilidade de a senha sorteada ser um número de 1 a 20? 

a) 1/100 

b) 19/100 

c) 20/100 

d) 21/100 

e) 80/100 
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3. O salto ornamental é um esporte em que cada competidor realiza seis saltos. A nota em cada salto é 

calculada pela soma das notas dos juízes, multiplicada pela nota de partida (o grau de dificuldade de 

cada salto). Fica em primeiro lugar o atleta que obtiver a maior soma das seis notas recebidas. 

O atleta 10 irá realizar o último salto da final. Ele observa no Quadro 1, antes de executar o salto, o 

recorte do quadro parcial de notas com a sua classificação e a dos três primeiros lugares atê aquele 

momento. 

 
 

Ele precisa decidir com seu treinador qual salto deverá realizar. Os dados dos possíveis tipos de salto 

estão no Quadro 2. 

 
  

O atleta optará pelo salto com a maior probabilidade de obter a nota estimada, de maneira que lhe 

permita alcançar o primeiro lugar. 

Considerando essas condições, o salto que o atleta deverá escolher é o de tipo 

a) T1. 

b) T2. 

c) T3. 

d) T4. 

e) T5. 

  



 
 

 

 

4 

Matemática 

 

4. Em um blog de variedades, músicas, mantras e informações diversas, foram postados “Contos de 

Halloween”. Após a leitura, os visitantes poderiam opinar, assinalando suas reações em: “Divertido”, 

“Assustador” ou “Chato”. Ao final de uma semana, o blog registrou que 500 visitantes distintos 

acessaram esta postagem.  

O gráfico a seguir apresenta o resultado da enquete. 

 

 
 

O administrador do blog irá sortear um livro entre os visitantes que opinaram na postagem “Contos de 

Halloween”.  

Sabendo que nenhum visitante votou mais de uma vez, a probabilidade de uma pessoa escolhida ao 

acaso entre as que opinaram ter assinalado que o conto “Contos de Halloween” é “Chato” é mais 

aproximada por 

a) 0,09 

b) 0,12 

c) 0,14 

d) 0,15 

e) 0,18 
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5. Rafael mora no Centro de uma cidade e decidiu se mudar, por recomendações médicas, para uma das 

regiões: Rural, Comercial, Residencial Urbano ou Residencial Suburbano. A principal recomendação 

médica foi com as temperaturas das “ilhas de calor” da região, que deveriam ser inferiores a 31ºC. Tais 

temperaturas são apresentadas por gráfico:  

 
Escolhendo, aleatoriamente, uma das outras regiões para morar, a probabilidade de ele escolher uma 

região que seja adequada às recomendações médicas é 

a) 1/5 

b) 1/4 

c) 2/5 

d) 3/5 

e) 3/4 
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6. Todo o país passa pela primeira fase de campanha de vacinação contra a gripe suína (H1N1). Segundo 

um médico infectologista do Instituto Emílio Ribas, de São Paulo, a imunização “deve mudar”, no país, 

a história da epidemia. Com a vacina, de acordo com ele, o Brasil tem a chance de barrar uma tendência 

do crescimento da doença, que já matou 17 mil no mundo. A tabela apresenta dados específicos de 

um único posto de vacinação. 

 

 
 

Escolhendo-se aleatoriamente uma pessoa atendida nesse posto de vacinação, a probabilidade de ela 

ser portadora de doença crônica é 

a) 8%. 

b) 9%. 

c) 11%. 

d) 12%. 

e) 22%. 
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7. O diretor de um colégio leu numa revista que os pés das mulheres estavam aumentando. Há alguns 

anos, a média do tamanho dos calçados das mulheres era de 35,5 e, hoje, é de 37,0. Embora não fosse 

uma informação científica, ele ficou curioso e fez uma pesquisa com as funcionárias do seu colégio, 

obtendo o quadro a seguir: 

 

 
 

Escolhendo uma funcionária ao acaso e sabendo que ela tem calçado maior que 36,0 a probabilidade 

de ela calçar 38,0 é 

a) 1/3 

b) 1/5 

c) 2/5 

d) 5/7 

e) 5/14 

 

 

8.  

 
 

Uma das principais causas da degradação de peixes frescos é a contaminação por bactérias. O gráfico 

apresenta resultados de um estudo acerca da temperatura de peixes frescos vendidos em cinco 

peixarias. O ideal é que esses peixes sejam vendidos com temperaturas entre 2 ºC e 4 ºC. Selecionando-

se aleatoriamente uma das cinco peixarias pesquisadas, a probabilidade de ela vender peixes frescos 

na condição ideal é igual a: 

a) 1/2 

b) 1/3 

c) 1/4 

d) 1/5 

e) 1/6 
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9. As 23 ex-alunas de uma turma que completou o Ensino Médio há 10 anos se encontraram em uma 

reunião comemorativa. Várias delas haviam se casado e tido filhos. A distribuição das mulheres, de 

acordo com a quantidade de filhos, é mostrada no gráfico. Um prêmio foi sorteado entre todos os filhos 

dessas ex-alunas. 

 
A probabilidade de que a criança premiada tenha sido um(a) filho(a) único(a) é? 

a) 1/3 

b) 1/4 

c) 7/15 

d) 7/23 

e) 7/25 

 

 

10. Os estilos musicais preferidos pelos jovens brasileiros são o samba, o rock e a MPB. O quadro a seguir 

registra o resultado de uma pesquisa relativa à preferência musical de um grupo de 1 000 alunos de 

uma escola. 

Alguns alunos disseram não ter preferência por nenhum desses três estilos. 

 
Se for selecionado ao acaso um estudante no grupo pesquisado, qual é a probabilidade de ele preferir 

somente MPB? 

a) 2% 

b) 5% 

c) 6% 

d) 11% 

e) 20% 
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Gabarito 
 

1. B 

O espaço amostral do lançamento de dois dados é composto por 36 elementos (pares ordenados) 

Somando 5 temos como opção (1,4); (4,1); (2,3) e (3,2). Se A não ganhou que esses pares não ocorreram, 

então o espaço amostral agora é de 36 – 4 = 32. Para ocorrer a soma 7 as opções são (1,6); (6,1); (2,5); 

(5,2); (3,4) e (4,3).  A probabilidade da soma ser 7 é:  

 

2. C 

 

 

3. C 

 

4. D 

 

 

5. E 

 

 

6. C 

 

 

7. D 
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8. D 

 

 

9. E 

 

 

10. D 
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Exercícios envolvendo funções trigonométricas 
 

Exercícios 

 

1. Observe o gráfico:  

 
 

Sabendo-se que ele representa uma função trigonométrica, a função y(x) é: 

a) -2cos(3x) 

b) -2sen(3x) 

c) 2cos(3x) 

d) 3sen(2x) 

e) 3cos(2x) 

 

  

https://3.bp.blogspot.com/-yjAoIM__t_Y/WSoKPCHUkmI/AAAAAAAAEIo/9NRVnXZYQXk7HmQacuQ1QokZ-7SXY8V9QCLcB/s1600/exer.png
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2. Os desfiles de moda parecem impor implicitamente tanto o “vestir-se bem” quanto o “ser bela” 

definindo desse modo padrões de perfeição. Nesses desfiles de moda, a rotação pélvica do andar 

feminino é exagerada quando comparada ao marchar masculino, em passos de igual amplitude. Esse 

movimento oscilatório do andar feminino pode ser avaliado a partir da variação do ângulo θ conforme 

ilustrado na figura abaixo, ao caminhar uniformemente no decorrer do tempo (t). 

 
Um modelo matemático que pode representar esse movimento oscilatório do andar feminino é dado 

por: 

4
( ) cos

10 3
t t

 


 
=  

 
. Nestas condições, o valor de 

3

2

 
 
 

é: 

a) 
8


 

b) 
10


 

c) 
12


 

d) 
18


 

e) 
20


 

 

  



 
 

 

 

3 

Matemática 
 

3. Um especialista, ao estudar a influência da variação da altura das marés na vida de várias espécies em 

certo manguezal, concluiu que a altura A das marés, dada em metros, em um espaço de tempo não 

muito grande, poderia ser modelada de acordo com a função ( ) 1,6 1, 4
6

A t sen t
 

= −  
 

 . Nessa 

função, a variável t representa o tempo decorrido, em horas, a partir da meia-noite de certo dia. Nesse 

contexto, conclui-se que a função A, no intervalo [0,12], está representada pelo gráfico: 

 

a)  

 
b)  

 
c)  

 

d)  

 
 

e)  
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4. Um determinado inseto no período de reprodução emite sons cuja intensidade sonora oscila entre o 

valor mínimo de 20 decibéis até o máximo de 40 decibéis, sendo t a variável tempo em segundos. Entre 

as funções a seguir, aquela que melhor representa a variação da intensidade sonora com o tempo I(t) 

é 

a) 50 10cos
6

t
 

−  
 

  

b) 30 10cos
6

t
 

+  
 

 

c) 40 20cos
6

t
 

+  
 

 

d) 60 20cos
6

t
 

−  
 

 

e) 60 10cos
6

t
 

+  
 

 

 

5. Os fenômenos gerados por movimentos oscilatórios são estudados nos cursos da Faculdade de 

Engenharia. Sob certas condições, a função y = 10cos(4t) descreve o movimento de uma mola, onde y 

(medido em cm) representa o deslocamento da massa a partir da posição de equilíbrio no instante t 

(em segundos). Assim, o período e a amplitude desse movimento valem, respectivamente, 

a)  e 10 
2

s cm


 

b) 2  e 20 s cm  

c)  e 10 
4

s cm


 

d)  e 20 
4

s cm


 

e)  e 20 
2

s cm
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6. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), produtos sazonais são aqueles que 

apresentam ciclos bem definidos de produção, consumo e preço. Resumidamente, existem épocas do 

ano em que a sua disponibilidade nos mercados varejistas ora é escassa, com preços elevados, ora é 

abundante, com preços mais baixos, o que ocorre no mês de produção máxima da safra. 

A partir de uma série histórica, observou-se que o preço P, em reais, do quilograma de um certo produto 

sazonal pode ser descrito pela função ( ) 8 5cos
6

x
P x

 − 
= +  

 
, onde x representa o mês do ano, 

sendo x = 1 associado ao mês de janeiro, x = 2 ao mês de fevereiro, e assim sucessivamente, até x = 12 

associado ao mês de dezembro. 

Na safra, o mês de produção máxima desse produto é 

a) janeiro. 

b) abril. 

c) junho. 

d) julho. 

e) outubro. 

 

 

7. A previsão de vendas mensais de uma empresa para 2011, em toneladas de um produto, é dada por 

( ) 100 0,5 3
6

x
f x x sen

 
= + +  

 
, em que x = 1 corresponde a janeiro de 2011, x = 2 corresponde a 

fevereiro de 2011 e assim por diante. A previsão de vendas (em toneladas) para o primeiro trimestre de 

2011 é: (Use a aproximação decimal 3 1,7= ) 

a) 308,55  

b) 309,05  

c) 309,55  

d) 310,05  

e) 310,55 
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8.  

 
O gráfico mostra a quantidade de animais que uma certa área de pastagem pode sustentar ao longo 

de 12 meses. Propõe-se a função Q (t) = a.sen (b + ct) + d para descrever essa situação. De acordo com 

os dados, Q (0) é igual a  

a) 100.  

b) 97.  

c) 95.  

d) 92.  

e) 90. 

 

9.  

 
O fenômeno das marés pode ser descrito por uma função da forma f(t) = a.sen (b.t), em que a é medido 

em metros e t em horas. Se o intervalo entre duas marés altas sucessivas é 12,4 horas, tendo sempre 

a mesma altura máxima de 1,5 metros, então 

a) 
5

31
b


=   

b) 13,9a b+ =  

c) 
1,5

a b


− =  

d) 0,12a b =  

e) 
4

3
b


=  
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10. Quantas soluções a equação ( )
10

x
sen x =   admite no conjunto dos números reais? Abaixo, estão 

esboçados os gráficos de ( )sen x  e 
10

x
. 

 
 

 

a) 5  

b) 6  

c) 7  

d) 8  

e) 9 
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Gabarito 

 

1. B 

Reparemos que a imagem varia de -2 a 2.Ou seja, o intervalo foi multiplicado por 2. Então, sabemos que 

a função foi multiplicada por 2. Agora, reparemos que o período é de 2π/3. Como sabemos, o período T 

de uma função trigonométrica é dado pela fórmula T = 2π/|k|, assim, k = 3. Por fim, como f(0) = 0, temos 

que a função trigonométrica é uma função seno. 

 

2. B 

 

 

3. A 

 

 

4. B 

 

 

5. A 
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6. D 

 

 

7. D 

 

 

8. C 
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9. A 

Repare que a amplitude da função é de 1,5, ou seja, a = 1,5. Além disso, segundo o enunciado, o período 

da função é de 12,4 horas, o que significa que 
2

12,4
| |

T
b


= = . Dessa maneira, temos que: 

2
12,4

| |

2 20 20 5

12,4 124 124 31

b

b



   

=

= = = =

 

 

10. C 
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Geometria de Posição e relação de Euler 

 

Resumo 

 

Na geometria espacial, trabalhamos em três dimensões.  

 

1) Postulados de determinação 

 

1.1) Determinação da reta:  

Dois pontos distintos determinam uma reta. 

 

1.2) Determinação do plano: 

→ Três pontos não colineares determinam um plano. 

→ Uma reta e um ponto fora dela determinam um plano. 

→ Duas retas concorrentes determinam um plano. 

→ Duas retas paralelas determinam um plano. 

 

2) Posições relativas 

 

2.1) Entre retas: 

 



Distintas (s, t)
Paralelas 

Coplanares Coincidentes
Retas

Concorrentes (r, s)

Não-coplanares Reversas (r, t)
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2.2) Entre reta e plano 

 

Reta paralela ao plano: t 

Reta contida no plano: r 

Reta secante ao plano: s 

 

Teorema: Se uma reta possui dois pontos distintos que pertencem a um plano, então ela está contida nesse 

plano. 

 

2.3) Entre planos: 

 

Planos paralelos distintos: μ e β 

Planos secantes: δ e μ ou δ e β 
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Poliedros 

São sólidos geométricos formados por vértices, arestas e faces, cujas superfícies são polígonos planos 

(triângulos, quadriláteros, pentágonos, etc.). A palavra poliedro vem do grego antigo, em que poli significa  

‘’vários’’ e ‘’edros’’ significa ‘’faces’’. Veja alguns exemplos de poliedros: 

 

 

 

 

Relação de Euler 

Em um poliedro, como dito antes, podemos distinguir faces, arestas e os vértices. Observe abaixo: 

 

 

 

Ou seja: 

→ faces são as superfícies planas poligonais que limitam o poliedro. 

→ arestas são as interseções entre as faces do poliedro. 

→ vértices são os pontos de encontro das arestas. 

 

Leonhard Euler foi um matemático suíço que desenvolveu uma expressão matemática que descreve a relação 

entre o número de vértices, arestas e faces de um poliedro convexo. Eis a fórmula: 

 

2V F A+ = +  

 

Devemos ter cuidado ao usar essa fórmula, pois ela funciona para qualquer poliedro convexo e para alguns 

poliedros côncavos. Mas o que são poliedros convexos e côncavos? 
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→ Um poliedro é chamado convexo quando o plano que contém cada face deixa todas as outras em um 

mesmo semiespaço. 

 

                 Poliedro convexo:                                                                                          Poliedro côncavo: 

 

 

Cálculo para quantidade de arestas de um poliedro 

Seja um poliedro com 3f  faces triangulares, 4f faces quadrangulares, 5f  pentagonais etc... 

Podemos calcular a quantidade de arestas (A) desse poliedro usando a fórmula: 

 

3 4 5 62 3 4 5 6 ...A f f f f= + + + +  

 

Poliedros de Platão 

O filósofo Platão criou um teorema que nos diz que existem 5, e apenas 5, poliedros regulares. Esses 5 

poliedros são chamados poliedros de Platão. Para que possa ser um poliedro de Platão, é necessário que o 

poliedro obedeça às seguintes disposições: 

→ todas as faces devem ter a mesma quantidade n de arestas;  

→ todos os vértices devem ser formados pela mesma quantidade m de arestas; 

 

Estes são os poliedros de Platão:  
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Exercícios 

 

 

1. Uma formiga resolveu andar de um vértice a outro do prisma reto de bases triangulares ABC e DEG, 

seguindo um trajeto especial.  

 
Ela partiu do vértice G, percorreu toda a aresta perpendicular à base ABC, para em seguida caminhar 

toda a diagonal da face ADGC e, finalmente, completou seu passeio percorrendo a aresta reversa a CG. 

A formiga chegou ao vértice  

a) A     

b) B     

c) C     

d) D     

e) E  

 

2. O galpão da figura a seguir está no prumo e a cumeeira está “bem no meio” da parede. 

 

 
 

Das retas assinaladas podemos afirmar que: 

a) t e u são reversas 

b) s e u são reversas 

c) t e u são concorrentes 

d) s e r são concorrentes 

e) t e r são perpendiculares 
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3. Na cadeira representada na figura a seguir, o encosto é perpendicular ao assento e este é paralelo ao 

chão.  

 
 

Sendo assim: 

a) Os planos EFN e FGJ são paralelos.  

b) HG é um segmento de reta comum aos planos EFN e EFH.  

c) Os planos HIJ e EGN são paralelos.  

d) EF é um segmento de reta comum aos planos EFN e EHG.  

 

 

4. O hábito cristalino é um termo utilizado por mineralogistas para descrever a aparência típica de um 

cristal em termos de tamanho e forma. A granada é um mineral cujo hábito cristalino é um poliedro 

com 30 arestas e 20 vértices. Um mineralogista construiu um modelo ilustrativo de um cristal de 

granada pela junção dos polígonos correspondentes às faces. Supondo que o poliedro ilustrativo de 

um cristal de é convexo, então a quantidade de faces utilizadas na montagem do modelo ilustrativo 

desse cristal é igual a  

a) 10.  

b) 12.  

c) 25.  

d) 42.  

e) 50. 
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5. Um lapidador recebeu de um joalheiro a encomenda para trabalhar em uma pedra preciosa cujo formato 

é o de uma pirâmide, conforme ilustra a Figura 1. Para tanto, o lapidador fará quatro cortes de formatos 

iguais nos cantos da base. Os cantos retirados correspondem a pequenas pirâmides, nos vértices P, Q, 

R e S, ao longo dos segmentos tracejados, ilustrados na Figura 2.  

 

 
 

Depois de efetuados os cortes, o lapidador obteve, a partir da pedra maior, uma joia poliédrica cujos 

números de faces, arestas e vértices são, respectivamente, iguais a 

a) 9, 20 e 13. 

b) 9, 24 e 13. 

c) 7, 15 e 12. 

d) 10, 16 e 5. 

e) 11, 16 e 5. 

 

6. Dois dados, com doze faces pentagonais cada um, têm a forma de dodecaedros regulares. Se os 

dodecaedros estão justapostos por uma de suas faces, que coincidem perfeitamente, formam um 

poliedro côncavo, conforme ilustra a figura. 

 

Considere o número de vértices V, de faces F e de arestas A desse poliedro côncavo. 

A soma V + F + A é igual a: 

a) 102 

b) 106 

c) 110 

d) 112 

e) 114 
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7. Um icosaedro regular tem 20 faces e 12 vértices, a partir dos quais retiram-se 12 pirâmides 

congruentes. As medidas das arestas dessas pirâmides são iguais a 1/3 da aresta do icosaedro. O que 

resta é um tipo de poliedro usado na fabricação de bolas. Observe as figuras.  

 

 
 

Para confeccionar uma bola de futebol, um artesão usa esse novo poliedro, no qual cada gomo é uma 

face. Ao costurar dois gomos para unir duas faces do poliedro, ele gasta 7 cm de linha. Depois de 

pronta a bola, o artesão gastou, no mínimo, um comprimento de linha igual a:  

a) 7,0 m  

b) 6,3 m  

c) 4,9 m  

d) 2,1 m  

 

8. Um poliedro convexo apresenta faces quadrangulares e triangulares. Calcule o número de faces desse 

poliedro, sabendo que o número de arestas é o quádruplo do número de faces triangulares e o número 

de faces quadrangulares é cinco. 

a) 8                                     

b) 9                            

c) 10                               

d) 11                           

e) 12 

 

 

9. Um poliedro convexo possui duas faces pentagonais e cinco quadrangulares. O número de vértices 

deste poliedro é: 

a) 4  

b) 6  

c) 8  

d) 9  

e) 10  
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10. Os sólidos de Platão são poliedros convexos cujas faces são todas congruentes a um único polígono 

regular, todos os vértices têm o mesmo número de arestas incidentes e cada aresta é compartilhada 

por apenas duas faces. Eles são importantes, por exemplo, na classificação das formas dos cristais 

minerais e no desenvolvimento de diversos objetos. Como todo poliedro convexo, os sólidos de Platão 

respeitam a relação de Euler V - A + F = 2, em que V, A e F são os números de vértices, arestas e faces 

do poliedro, respectivamente. 

Em um cristal, cuja forma é a de um poliedro de Platão de faces triangulares, qual é a relação entre o 

número de vértices e o número de faces? 

a) 2V – 4F = 4 

b) 2V – 2F = 4 

c) 2V – F = 4 

d) 2V + F = 4 

e) 2V + 5V = 4 

 

 

 
 



 
 

 

 

10 

Matemática 
 

Gabarito 

 

1. E 

Saiu de G  

Percorreu GC. Está agora em C 

Partiu de C e percorreu a diagonal CD. Está agora em D 

Partiu de D e percorreu DE (DE é reversa com CG) 

 

Chegou, portando no ponto E. 

 

2. A 

Retas reversas são aqueles que não estão contidas em um mesmo plano e não têm pontos em comum. 

Repare que as retas t e u são reversas. 

 

3. D 

Vamos avaliar cada uma das alternativas: 

a) os planos EFN e FGJ são paralelos. FALSA, porque eles possuem a reta que contém o segmento FN 

em comum, portanto, são secantes. 

b) HG é um segmento de reta comum aos planos EFN e EFH. FALSA, dois planos possuem apenas uma 

reta em comum se são secantes, como neste caso, e a reta é a suporte de EF. 

c) os planos HIJ e EGN são paralelos. FALSA, porque eles têm o ponto G em comum, logo, têm uma reta 

em comum e por isso são secantes. 

d) EF é um segmento de reta comum aos planos EFN e EHG. VERDADEIRA, como vimos na letra “b”. 

 

4. B  

Usamos a relação de Euler: 

V + F = A + 2 

20 + F = 30 + 2 

F = 12 

 
5. A  

Podemos ver que, para cada corte, teremos 3 vértices novos, 3 arestas novas e 1 nova face. 

Como são 4 cortes teremos 12 novos vértices, 12 novas arestas e 4 novas faces. 

Assim, teremos: 

12 + 8 arestas = 20  

1 + 12 vértices = 13 

5 + 4 faces = 9 
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6. D  

Cada dodecaedro regular possui 30 arestas. Observe: 

2 × Adodecaedro = 5 × F5 (sendo F5 a quantidade e faces pentagonais) 

2 × Adodecaedro = 5 × 12 

Adodecaedro = 30 

Segundo a relação de Euler: 

Vdodecaedro + Fdodecaedro = Adodecaedro + 2 

Vdodecaedro + 12 = 30 + 2 

Logo, o dodecaedro possui 20 vértices. 

A justaposição de duas faces congruentes dos dois dodecaedros regulares impede a visualização de 5 

arestas e de 5 vértices (porque passam a coincidir) e de 2 faces (que ficam ocultas). No novo sólido, 

portanto, as quantidades V de vértices, F de faces e A de arestas são: 

V= 20 + 20 – 5 = 35 

F = 12 + 12 – 2 = 22 

A = 30 + 30 – 5 = 55 

A soma V + F + A é igual a 112. 
 

7. B 

De cada vértices partem 5 arestas, logo as pirâmides retiradas foram pentagonais e em números de 12. 

Com isto a bola passa a ter 12 faces pentagonais e 20 faces hexagonais formadas nas faces triangulares 

após as retiradas. Logo o número de arestas será: 
12(5) 20(6) 180

90
2 2

A
+

= = = . 

 As costuras são justamente as arestas. Como em cada uma se gasta 7cm, ao final das 90 arestas 

gastará (7cm).(90) = 630cm = 6,3m. 

 

8. B  

Considerando x o número de faces triangulares e aplicando a fórmula do número de arestas em função 

do número de faces, temos: 

número de faces quadrangulares: 5

número de faces triangulares: x

A = 4x

3 4(5)
4 4

2

Total de faces: 5 + 4 = 9

x
A x x







+
= =  =   
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9. E 

Calculando o número de arestas, temos: 

2 4.5 2.5 30 15A A= + =  =  

Por fim, pela relação de Euler: 

V + F = 2 + A 

V + 7 = 15 + 2 

V = 10 

 

10. C 
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Gêneros Textuais 

 

Resumo 

 

Narração  

A narração, de forma progressiva, expõe as mudanças de estado que acontecem com objetos, cenários e 

pessoas através do tempo. Dentro desse tipo textual há elementos importantes, por exemplo: o foco narrativo, 

o tipo de discurso (se direto, se indireto ou indireto livre), o enredo, o tempo, o espaço e, os personagens. 

 

O foco narrativo 

Narrador em 1ª pessoa: No narrador-personagem. A narrativa é vista de dentro para fora, de acordo com as 

perspectivas do personagem, que é caracterizado, também, por meio das relações que faz, da linguagem que 

usa e de suas experiências. 

 

Narrador em 3ª pessoa: Narrador-observador. Ele conhece todos os elementos da narrativa, dominando e 

controlando o modo de pensar dos personagens. Não há reconhecimento nem revelação de todo o ambiente 

por parte de quem narra e isso mantém o mistério e dá um certo limite ao leitor, além de não se intrometer 

muito na história. 

 

Tipos de discurso 

Discurso direto: dá voz à personagem. Confere mais rapidez e dinamismo à narrativa. Possui enunciado em 

1ª ou 2ª pessoa. 

Exemplo: 

“- Por que veio tão tarde? perguntou-lhe Sofia, logo que apareceu à porta do jardim, em Santa Teresa. 

– Depois do almoço, que acabou às duas horas, estive arranjando uns papéis. Mas não é tão tarde assim, 

continuou Rubião, vendo o relógio; são quatro horas e meia. 

– Sempre é tarde para os amigos, replicou Sofia, em ar de censura.” 

(trecho do livro “Quincas Borba” de Machado de Assis)  

 

Discurso indireto: A fala do personagem passa a ter a voz do narrador. É ele quem reproduz a fala do 

personagem. Possui enunciado em 3ª pessoa. 

Exemplo: 

“Fora preso pela manhã, logo ao erguer-se da cama, e, pelo cálculo aproximado do tempo, pois estava sem 

relógio e mesmo se o tivesse não poderia consultá-la à fraca luz da masmorra, imaginava podiam ser onze 

horas.” 

(trecho do livro “Triste Fim de Policarpo Quaresma” de Lima Barreto) 
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Discurso indireto livre: Há a mescla das vozes do personagem e do narrador, o que pode ocasionar certa 

confusão ao leitor. 

Exemplo: 

“O marquês e D. Diogo, sentados no mesmo sofá, um com a sua chazada de inválido, outro com um copo de 

St. Emilion, a que aspirava o bouquet, falavam também de Gambetta. O marquês gostava de Gambetta: fora 

o único que durante a guerra mostrara ventas de homem; lá que tivesse «comido» ou que «quisesse comer» 

como diziam – não sabia nem lhe importava. Mas era teso! E o Sr. Grevy também lhe parecia um cidadão 

sério, ótimo para chefe de Estado…” 

(Trecho de “Os Maias” de Eça de Queirós)  

O enredo 

É o conjunto de fatos que se desenrola na história, os acontecimentos, intrigas, encontros. O enredo é a própria 

narrativa. Em sua estrutura lógica podemos identificar: 

• Situação inicial: Começo da história e apresentação dos personagens e suas características, espaço 

e tempo.  

• Complicação: Ruptura do equilíbrio inicial, surgimento do conflito e encadeamento dos fatos da 

narrativa.  

• Clímax: Ponto alto do conflito, resultante dos encontro de vários conflitos entre as personagens.  

• Desfecho: Solução final dos conflitos. Assim como na situação inicial, há novamente um equilíbrio no 

texto.  

 

O tempo 

Responsável pelo ritmo rápido ou lento da narrativa. Podemos ter dois tipos de tempo: o cronológico 

(passagem normal do tempo) e o psicológico (narrativa reflexiva, por dentro da subjetividade do narrador.  

 

O espaço 

O espaço pode ser real ou virtual. O espaço é classificado como real quando está no mundo que nós 

conhecemos. Podemos pensar também que, por exemplo, o mundo dos elfos é real dentro do contexto em 

que está inserido, pois os eventos da sua história acontecem nele. O espaço psicológico (ou de fuga) é aquele 

que modifica a realidade do que é narrado, ou seja, são espaços fora da realidade mais palpável: fantasias, 

sonhos, imaginação. 

Os sistemas de comunicação são princípios organizadores das diferentes linguagens que possuem a 

finalidade de realizar a função social de um processo comunicativo. Como já vimos, o que possibilita a 

comunicação humana é a linguagem que pode ser manifestada de forma verbal, não verbal ou híbrida. Os 

sistemas comunicacionais correspondem à Competência 1 da Matriz de Referência de Linguagens, Códigos 

e suas Tecnologias do ENEM que busca o reconhecimento e aplicação das tecnologias da comunicação e da 

informação nas situações do dia a dia.  
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Competência de área: aplicar as tecnologias da comunicação e da informação na escola, no trabalho e em 

outros contextos relevantes para sua vida. 

H1- Identificar as diferentes linguagens e seus recursos expressivos como elementos de caracterização dos 

sistemas de comunicação. 

H2- Recorrer aos conhecimentos sobre as linguagens dos sistemas de comunicação e informação para 

resolver problemas sociais. 

H3- Relacionar informações geradas nos sistemas de comunicação e informação, considerando a função 

social desses sistemas. 

H4- Reconhecer posições críticas aos usos sociais que são feitos das linguagens e dos sistemas de 

comunicação e informação. 

Disponível em:  http://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/downloads/2012/matriz_referencia_enem.pdf 

 

Gênero jornalístico 

Os textos jornalísticos são veiculados com intuito de comunicar e informar sobre algo. A linguagem desses 

textos deve ser objetiva, clara e imparcial, para que o leitor compreenda as informações mais relevantes sobre 

o tema. Em geral, o desenvolvimento textual responde às perguntas “o que?” (fato ocorrido), “quem?” 

(pessoas envolvidas), “quando?” (horário em que ocorreu o fato), “onde” (local onde ocorreu o fato), “como” 

(circunstância em que ocorreu o evento) e “por quê?” (causa do fato).  

 

A função social do sistema informativo é informar o leitor sobre algo. Pode-se caracterizar esse sistema pela 

presença da linguagem denotativa e pela organização das informações que são expostas de acordo com o 

enfoque definido pelo emissor e organização das fotos para complementarem o sentido do texto.  

 

Exemplos de textos jornalísticos 

Notícia: possui caráter informativo e impessoal, sem possibilidade de múltipla interpretação ou traços de 

pessoalidade, em que predomina a função referencial da linguagem. Este tipo de texto apresenta as principais 

informações do fato na primeira parte e, no corpo do texto, são apresentados os detalhes, as causas e 

consequências. 

 

Editorial: é o texto em que o autor demonstra a opinião do veículo de informação. Em geral, trata de um 

assunto facilmente compreensível e que interesse o leitor.  

 

Artigo de opinião: é o texto dissertativo em que o autor expõe seu próprio ponto de vista acerca de um assunto, 

a fim de persuadir o leitor.  
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Gênero propagandístico 

A função social do sistema publicitário é persuadir o leitor, destacando determinadas qualidades de um objeto 

que tornem seu consumo atraente. Geralmente, a linguagem publicitária é utilizada para evidenciar as 

características reais do produto e suas características subjetivas.  

 

A principal função da linguagem presente em textos desse gênero é a apelativa (ou conativa). Suas principais 

características são: 

• Uso de verbos no imperativo 

• Presença de vocativos 

• Pronomes de 2a pessoa 

• Interlocução 

 

 

O exemplo anterior mostra como a persuasão do leitor  pode ser feita por meio de elementos argumentativos 

(racionais ou emocionais) e retóricos (verbais, visuais) de forma criativa.  

 

Receita 

O gênero textual receita apresenta duas características básicas: os ingredientes e o modo de preparo. 

Pertencente ao modo de organização textual injuntivo, tem por objetivo instruir alguém, ditando o passo a 

passo de algum procedimento.  

As receitas médicas também se encaixam nesse grupo, já que apresentam a prescrição de um medicamento 

e/ou procedimentos de saúde com as informações de uso e recomendações. Normalmente, os verbos 

utilizados estão no modo imperativo (que expressa ordem, pedido, conselho), a linguagem é clara e objetiva.  
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Exemplo: 

Suco de coco 

Ingredientes(para quatro porções) 

– 500 ml de água de coco verde*; 

– polpa de coco verde*; 

– 1 colher de sopa de açúcar (opcional); 

– 4 cubos de gelo. 

* Ao comprar o coco, peça para o vendedor retirar a água e parti-lo ao meio. 

Como fazer: Coloque todos os ingredientes no liquidificador. Bata bem até que fique um liquido branco e 

espumoso. 

 

Manual  

O manual é um gênero textual de cunho instrucional, que aparece no formato de livro, folheto e ou arquivo 

informativo, que ensina a montar, utilizar, operar determinada ação/objeto. Os verbos assim como na receita 

aparecem no modo imperativo. Em alguns equipamentos, o idioma do manual pode variar e aparecer em 

inglês, russo, espanhol; imagens também são empregadas nesse gênero, para ilustrar e também para ajudar 

na compreensão.  

Exemplo: 

 

 

Bula de remédio 

Bula é o nome dado ao conjunto de informações sobre um medicamento que obrigatoriamente 

os laboratórios farmacêuticos devem acrescentar à embalagem de seus produtos vendidos no varejo. As 

informações podem ser direcionadas aos usuários dos medicamentos, aos profissionais de saúde ou a 

ambos. 
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As informações encontradas nas bulas de medicamentos são, geralmente, divididas e organizadas segundo 

os tópicos: 

• Nome do medicamento; 

• Apresentação, formas ou formulações; 

• Composição - Ingredientes e suas dosagens; 

• Informações ao paciente - Cuidados de armazenamento, prazo de validade; 

• Informações técnicas - Dados farmacológicos gerais sobre o medicamento 

• Indicações; 

• Contraindicações - Indicam condições em que o medicamento não deverá ser utilizado; 

• Precauções - Cuidados a serem tomados durante o uso do medicamento; 

• Interações - Dados sobre o uso concomitante com outras substâncias; 

• Reações adversas - Efeitos colaterais possíveis ou esperados do medicamento; 

• Posologia - Informações sobre a dosagem e os intervalos de administração; 

• Superdosagem - Informações sobre o uso excessivo ou em altas doses. 

• Conclusão 

• Informações adicionais. 

 

Exemplo: 

 

 

Piada 

Também conhecida como anedota, é um gênero textual humorístico que tem por objetivo provocar o riso.  

Normalmente, aparece na forma de um texto narrativo curto, de fácil memorização já que seu caráter é muito 

mais de oralidade a registro escrito.  
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Exemplo: 

O menino chega em casa no final do ano e diz: 

-PAI, tenho uma notícia pra você! 

-O que é? -pergunta o pai. 

-Você não me prometeu uma bicicleta se eu passasse de ano???? 

-Sim, meu filho. 

-Então se deu bem. Economizou um dinheirão 

Disponível em:  http://www.piadas.com.br/ 

 

Aforismos 

Aforismo é um texto breve que enuncia uma regra, um pensamento, um princípio ou uma advertência.  É um 

estilo de sentença que articula literatura e filosofia em que a percepção da vida, da sociedade, ou tudo que 

venha a ser objeto de pensamento, é realçado pela expressividade de uma mensagem verdadeira e concisa. 

Aforismo é qualquer forma de expressão sucinta de um pensamento moral. Do grego “aphorismus”, que 

significa “definição breve”, “sentença”. 

Alguns sinônimos de aforismos são: ditado, máxima, adágio, axioma, provérbio e sentença. 

 

Exemplos: 

“A vida é breve, a velhice é longa”. 

“Seria cômico se não fosse trágico”. 

“Rir é o melhor remédio”. 

“Só percebemos o valor da água depois que a fonte seca”. 

“O tempo dura bastante para aqueles que sabem aproveitá-lo”. 

“Se você encontrar um caminho sem obstáculos, ele provavelmente não leva a lugar nenhum”. 

Disponível em: https://www.significados.com.br/aforismo/ 

 

Propaganda 

A função social do sistema publicitário é persuadir o leitor, destacando determinadas qualidades de um objeto 

que tornem seu consumo atraente. Geralmente, a linguagem publicitária é utilizada para evidenciar as 

características reais do produto e suas características subjetivas.  

 

A principal função da linguagem presente em textos desse gênero é a apelativa (ou conativa). Suas principais 

características são: 

• Uso de verbos no imperativo 

• Presença de vocativos 

• Pronomes de 2a pessoa 

• Interlocução 

http://www.piadas.com.br/
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O exemplo anterior mostra como a persuasão do leitor  pode ser feita por meio de elementos argumentativos 

(racionais ou emocionais) e retóricos (verbais, visuais) de forma criativa.  

 

Tirinha 

A tira ou tirinha é um gênero textual assim definido por Sérgio Roberto Costa:    

Segmento ou fragmento de HQs, geralmente com três ou quatro quadrinhos, apresenta um texto sincrético 

que alia o verbal e o visual no mesmo enunciado e sob a mesma enunciação. Circula em jornais ou revistas, 

numa só faixa horizontal de mais ou menos 14 cm x 4 cm, em geral, na seção “Quadrinhos” do caderno de 

diversões, amenidades ou também conhecido como recreativo, onde se podem encontrar Cruzadas, 

Horóscopo, HQs, etc. 

 

Já o dicionário Houaiss (versão eletrônica) apresenta a seguinte definição para “tira”:    

Segmento ou fragmento de história em quadrinhos, ger. com três ou quatro quadros, e apresentado em jornais 

ou revistas numa só faixa horizontal.   

  

As tirinhas também são muito comuns na última página dos gibis. Entretanto, nesse espaço, aparecem na 

vertical. São principalmente reconhecidas por seu caráter humorístico e pelo número reduzido de 

quadrinhos.    

Disponível em: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=18937 

 

 



 
 

 

 

9 

Português 
 

Resenha 

Resenha-resumo: 

 É um texto que se limita a resumir o conteúdo de um livro, de um capítulo, de um filme, de uma peça de teatro 

ou de um espetáculo, sem qualquer crítica ou julgamento de valor. Trata-se de um texto informativo, pois o 

objetivo principal é informar o leitor. 

 

Resenha-crítica: 

 É um texto que, além de resumir o objeto, faz uma avaliação sobre ele, uma crítica, apontando os aspectos 

positivos e negativos. Trata-se, portanto, de um texto de informação e de opinião, também denominado de 

recensão crítica. 

 

Quem é o resenhista 

A resenha, por ser em geral um resumo crítico, exige que o resenhista seja alguém com conhecimentos na 

área, uma vez que avalia a obra, julgando-a criticamente. 

 

Objetivo da resenha 

 O objetivo da resenha é divulgar objetos de consumo cultural - livros,filmes peças de teatro, etc. Por isso a 

resenha é um texto de caráter efêmero, pois "envelhece" rapidamente, muito mais que outros textos de 

natureza opinativa. 

 

Veiculação da resenha 

 A resenha é, em geral, veiculada por jornais e revistas. 

 

Extensão da resenha 

 A extensão do texto-resenha depende do espaço que o veículo reserva para esse tipo de texto. Observe-se 

que, em geral, não se trata de um texto longo, "um resumão" como normalmente feito nos cursos superiores ... 

Para melhor compreender este item, basta ler resenhas veiculadas por boas revistas. 

 

O que deve constar numa resenha 

Devem constar: 

• O título 

• A referência bibliográfica da obra 

• Alguns dados bibliográficos do autor da obra resenhada 

• O resumo, ou síntese do conteúdo 

• A avaliação crítica 
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O título da resenha 

O texto-resenha, como todo texto, tem título, e pode ter subtítulo. 

Disponível em: http://pucrs.br/gpt/resenha.php 

  

 Placa 

As placas são gêneros textuais utilizados para sinalizar, instruir e /ou informar alguém sobre algo.  

Existem as placas de trânsito/de sinalização, os outdoors (que apresentam em maioria propagandas), as 

informativas que direcionam, por exemplo, o comprador para a seção de peças masculinas e as instrucionais 

que demonstram algum comando, movimento e/ou ação.  

Normalmente, a linguagem é direta e curta. Há texto híbrido ou somente imagens/símbolos.  

 

              

  

 Memes 

Os memes são imagens, gifs ou vídeos relacionados ao humor que se espalham de forma viral via internet. 

No mundo virtual, podemos encontrar os mais diversos: satíricos, críticos, musicais e literários! 
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Gênero ensaístico 

É um gênero textual que transita entre o poético e o didático, no qual são expostas críticas, reflexões éticas 

e/ou filosóficas acerca de um determinado tema, obra. Nele, há, muitas vezes, a defesa de um ponto de vista 

pessoal obtido a partir de uma análise subjetiva feita pelo autor num fluxo natural de ideias, sendo muito 

solicitado no meio escolar e acadêmico. 

Originalmente, o ensaio se divide em formal ou discursivo e informal ou comum. No formal, os textos são 

objetivos, metódicos e estruturados, dirigidos mais a assuntos didáticos, críticas oficiais, etc... Já o informal 

é mais subjetivo e caprichoso em fantasia, o que o torna muito mais veiculável. 

 

Tipos de ensaios: 

De modo geral, os ensaios são textos em prosa, de teor didático, sendo menos formais e flexíveis. Eles são 

classificados em dois tipos: ensaio literário (ou informal) e ensaio científico (ou formal). 

Assim, o ensaio literário (ou artístico) pode não apresentar uma fundamentação científica, ou seja, propõe 

uma reflexão mais subjetiva do autor, exibindo uma linguagem mais informal ou coloquial. 

Já o ensaio científico é baseado em teorias e apresenta uma linguagem mais culta, destituída de gírias ou 

expressões conotativas. 

O ensaio acadêmico ou científico é teórico e muitas vezes filosófico, possuindo uma fundamentação a partir 

de investigações e recolha de informações sobre um tema. 

Embora sejam baseados em teorias, eles podem apresentam uma linguagem mais despretensiosa, que por 

vezes, se aproxima a uma linguagem mais poética e literária. 

 

As principais características do gênero textual ensaio são: 

• Linguagem simples 

• Textos concisos 

• Julgamento pessoal 

• Reflexões subjetivas 

• Exposição e defesa de ideias 

• Originalidade e criatividade 

• Texto crítico e problematizador 

• Temas variados 
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Gênero biografia 

A biografia é um gênero textual no qual o autor narra a história de vida de uma ou várias pessoas.  

Características: 

• Gênero narrativo 

• Texto narrado em terceira pessoa 

• Ordem cronológica dos fatos 

• Conjunto de informações sobre a vida de alguém 

• Relato de fatos marcantes da vida de alguém 

• Uso de pronomes pessoais e possessivos 

• Uso de marcadores temporais (na infância, na adolescência, naquela época, etc.) 

• Predomínio de verbos no pretérito (perfeito e imperfeito) 

• Verossimilhança dos fatos narrados 

 

Gênero poema 

A palavra poema deriva do verbo grego poein, que significa “fazer, criar, compor”; trata-se de um gênero 

textual que se estrutura em versos e estrofes. É a manifestação mais comum de poesia (forma de expressão 

estética por meio da língua). Até a Idade Média, os poemas eram cantados acompanhados pelo som da Lira.  

Algumas características do poema: 

• Texto disposto em versos que se agrupam em estrofes 

• Alguns poemas apresentam formas fixas como os sonetos, haikai. 

• Rima 

• Métrica 

• Versos livres 

• Subjetividade 
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Exercícios 

 

1. Primeira lição 

Os gêneros de poesia são: lírico, satírico, didático, épico, ligeiro. 

O gênero lírico compreende o lirismo. 

Lirismo é a tradução de um sentimento subjetivo, sincero 

e pessoal. 

É a linguagem do coração, do amor. 

O lirismo é assim denominado porque em outros tempos os 

versos sentimentais eram declamados ao som da lira. 

O lirismo pode ser: 

a) Elegíaco, quando trata de assuntos tristes, quase sempre a morte. 

b) Bucólico, quando versa sobre assuntos campestres. 

c) Erótico, quando versa sobre o amor. 

O lirismo elegíaco compreende a elegia, a nênia, a endecha, o epitáfio e o epicédio. 

Elegia é uma poesia que trata de assuntos tristes. 

Nênia é uma poesia em homenagem a uma pessoa morta. 

Era declamada junto à fogueira onde o cadáver era incinerado. 

Endecha é uma poesia que revela as dores do coração. 

Epitáfio é um pequeno verso gravado em pedras tumulares. 

Epicédio é uma poesia onde o poeta relata a vida de uma pessoa morta. 
CESAR. A. C. Poética. São Paulo. Companhia das Letras, 2013 

 

No poema de Ana Cristina Cesar, a relação entre as definições apresentadas e o processo de 

construção do texto indica que o(a) 

a) caráter descritivo dos versos assinala uma concepção irônica de lirismo. 

b) tom explicativo e contido constitui uma forma peculiar de expressão poética. 

c) seleção e o recorte do tema revelam uma visão pessimista da criação artística. 

d) enumeração de distintas manifestações líricas produz um efeito de impessoalidade. 

e) referência a gêneros poéticos clássicos expressa a adesão do eu lírico às tradições literárias. 
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2. Machado de Assis 

Joaquim Maria Machado de Assis, cronista, contista, dramaturgo, jornalista, poeta, novelista, 

romancista, crítico e ensaísta, nasceu na cidade do Rio de Janeiro em 21 de junho de 1839. Filho de um 

operário mestiço de negro e português, Francisco José de Assis, e de D. Maria Leopoldina Machado de 

Assis, aquele que viria a tornar-se o maior escritor do país e um mestre da língua, perde a mãe muito 

cedo e é criado pela madrasta, Maria Inês, também mulata, que se dedica ao menino e o matricula na 

escola pública, única que frequentou o autodidata Machado de Assis. 

 

Considerando os seus conhecimentos sobre os gêneros textuais, o texto citado constitui-se de 

a) fatos ficcionais, relacionados a outros de caráter realista, relativos à vida de um renomado escritor 

b) representações generalizadas acerca da vida de membros da sociedade por seus trabalhos e vida 

cotidiana. 

c) explicações da vida de um renomado escritor, com estrutura argumentativa, destacando como 

tema seus principais feitos. 

d) questões controversas e fatos diversos da vida de personalidade histórica, ressaltando sua 

intimidade familiar em detrimento de seus feitos públicos. 

e)  apresentação da vida de uma personalidade, organizada sobretudo pela ordem tipológica da 

narração, com um estilo marcado por linguagem objetiva. 
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Textos para questão 3. 

 

Texto 1   

Auto-retrato 

Provinciano que nunca soube 

Escolher bem uma gravata; 

Pernambucano a quem repugna 

A faca do pernambucano; 

Poeta ruim que na arte da prosa 

Envelheceu na infância da arte, 

 

E até mesmo escrevendo crônicas 

Ficou cronista de província; 

Arquiteto falhado, músico 

Falhado (engoliu um dia 

Um piano, mas o teclado 

 

Ficou de fora); sem família, 

Religião ou filosofia; 

Mal tendo a inquietação de espírito 

Que vem do sobrenatural, 

E em matéria de profissão 

Um tísico profissional. 
(Manuel Bandeira. "Poesia completa e prosa". Rio de Janeiro: Aguilar, 1983. p. 395.)  

 

Texto 2 

Poema de sete faces 

Quando eu nasci, um anjo torto 

desses que vivem na sombra 

disse: Vai, Carlos! ser gauche na vida. 

 

As casas espiam os homens 

que correm atrás de mulheres. 

A tarde talvez fosse azul, 

não houvesse tantos desejos. (....) 

 

Meu Deus, por que me abandonaste 

se sabias que eu não era Deus 

se sabias que eu era fraco. 

Mundo mundo vasto mundo, 

se eu me chamasse Raimundo 

seria uma rima, não seria uma solução. 

Mundo mundo vasto mundo 

mais vasto é o meu coração. 
(Carlos Drummond de Andrade. "Obra completa". Rio de Janeiro: Aguilar, 1964. p. 53.) 
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3. Esses poemas têm em comum o fato de 

a) descreverem aspectos físicos dos próprios autores. 

b) refletirem um sentimento pessimista. 

c) terem a doença como tema. 

d) narrarem a vida dos autores desde o nascimento. 

e) defenderem crenças religiosas.  

 

 

4.  

 
Disponível em: www.portaldapropaganda.com.br. Acesso em: 1 mar. 2012. (Foto: Reprodução/Enem) 

 

A publicidade, de uma forma geral, alia elementos verbais e imagéticos na constituição de seus textos. 

Nessa peça publicitária, cujo tema é a sustentabilidade, o autor procura convencer o leitor a 

a) assumir uma atitude reflexiva diante dos fenômenos naturais. 

b) evitar o consumo excessivo de produtos reutilizáveis. 

c) aderir à onda sustentável, evitando o consumo excessivo. 

d) abraçar a campanha, desenvolvendo projetos sustentáveis. 

e) consumir produtos de modo responsável e ecológico. 
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5. Anfíbio com formato de cobra é descoberto no Rio Madeira (RO) 

 

Animal raro foi encontrado por biólogos em canteiro de obras de usina. Exemplares estão no Museu 

Emilio Goeldi, no Pará 

 

O trabalho de um grupo de biólogos no canteiro de obras da Usina Hidrelétrica Santo Antônio, no Rio 

Madeira, em Porto Velho, resultou na descoberta de um anfíbio de formato parecido com uma cobra. 

Atretochoana eiselti é o nome científico do animal raro descoberto em Rondônia. Até então, só havia 

registro do anfíbio no Museu de História Natural de Viena e na Universidade de Brasília. Nenhum deles 

tem a descrição exata de localidade, apenas “América do Sul”. A descoberta ocorreu em dezembro do 

ano passado, mas apenas agora foi divulgada. 

XIMENES, M. Disponível em: http://g1.globo.com. Acesso em: 1 ago. 2012. 

 

A notícia é um gênero textual em que predomina a função referencial da linguagem. No texto, essa 

predominância evidencia-se pelo(a) 

a) recorrência de verbos no presente para convencer o leitor. 

b) uso da impessoalidade para assegurar a objetividade da informação. 

c) questionamento do código linguístico na construção da notícia. 

d) utilização de expressões úteis que mantêm aberto o canal de comunicação com o leitor. 

e) emprego dos sinais de pontuação para expressar as emoções do autor. 

  

6.  

 
 

O mercado publicitário tem implementado, sobretudo após o advento da informática, práticas de 

linguagem bastante inovadoras. O texto se utiliza de duas modalidades de formas linguísticas, mais 

especificamente de uma linguagem verbal e outra não verbal. Logo, considerando que o público-alvo 

da campanha tenha o conhecimento de mundo necessário para a compreensão do texto publicitário, 

conclui-se que seu objetivo basilar é 

a) provocar um questionamento sobre a necessidade de uma dieta mais saudável. 

b) fazer, indiretamente, a propaganda de um filme em cartaz nos cinemas. 

c) combater o consumo desenfreado de alimentos com teor calórico muito alto. 

d) influenciar a conduta do leitor através de um apelo visual e da intertextualidade. 

e) democratizar o consumo de legumes entre a as classes sociais mais carentes. 
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7.  

 
 

A língua varia no tempo, no espaço e em diferentes classes socioculturais. No texto, o uso das palavras 

da língua portuguesa tem como objetivo:  

a) marcar a classe social das personagens. 

b) apresentar usos linguísticos de diferentes regiões. 

c) enfatizar a relação familiar entre as personagens. 

d) sinalizar a influência do padrão formal nas escolhas vocabulares. 

e) demonstrar a coloquialidade na fala de uma das personagens. 
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8. Leia estes textos.  

 

 
Texto 2  

Sonho Impossível  

Sonhar  

Mais um sonho impossível  

Lutar  

Quando é fácil ceder  

Vencer o inimigo invencível  

Negar quando a regra é vender  

Sofrer a tortura implacável  

Romper a incabível prisão  

Voar num limite improvável  

Tocar o inacessível chão  

É minha lei, é minha questão  

Virar esse mundo 

 Cravar esse chão  

Não me importa saber  

Se é terrível demais  

Quantas guerras terei que vencer  

Por um pouco de paz  

E amanhã se esse chão que eu beijei  

For meu leito e perdão  

Vou saber que valeu delirar  

E morrer de paixão  

E assim, seja lá como for  

Vai ter fim a infinita aflição  

E o mundo vai ver uma flor  

Brotar do impossível chão.  
(J. Darione – M. Leigh – Versão de Chico Buarque de Hollanda e Ruy Guerra, 1972.)  

 

A tirinha e a canção apresentam uma reflexão sobre o futuro da humanidade. É correto concluir que os 

dois textos  

a) afirmam que o homem é capaz de alcançar a paz. 

b) concordam que o desarmamento é inatingível. 

c) julgam que o sonho é um desafio invencível. 

d) têm visões diferentes sobre um possível mundo melhor. 

e) transmitem uma mensagem de otimismo sobre a paz. 
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9.  

 
 

(Frase do rodapé: Tomara, mas tomara mesmo que nos próximos aniversários o paulistano comemore 

uma cidade nova de verdade) 

 

A publicidade acima foi divulgada no site da agência FAMIGLIA no dia 24 de janeiro de 2007, véspera 

do aniversário de São Paulo, no período em que foi proposta a campanha “Cidade Limpa”. Na base da 

foto, em letras bem pequenas, está escrito: Tomara, mas tomara mesmo, que nos próximos 

aniversários o paulistano comemore uma cidade nova de verdade.  

 

Considerando os sentidos produzidos por esse anúncio, é correto afirmar:  

a) As duas perguntas e as duas respostas que configuram o texto do outdoor na publicidade acima 

pressupõem que os paulistanos estão discutindo o número de outdoors e também o abandono de 

muitos dos moradores da cidade.  

b) O texto escrito em letras pequenas tem a função de exortar os paulistanos a refletir sobre as 

próximas eleições e sobre como fazer para que seja estabelecido um conjunto de prioridades 

socialmente relevantes para toda a sociedade.  

c) A publicidade pretende levar os leitores a perceber que as prioridades estabelecidas pela gestão 

municipal da cidade não permitem que os paulistanos enxerguem os verdadeiros problemas que 

estão nas ruas de São Paulo.  

d) A publicidade, composta de texto verbal e imagem, tem como objetivo principal encampar o projeto 

“Cidade Limpa” elaborado pela gestão municipal e também propor a discussão de outras 

prioridades para a cidade. 
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Gabarito 

 

1. B 

Não houve ironia, pessimismo ou pessoalidade. A autora, de maneira peculiar, explica o que é o lirismo. 

 

2. E 

A biografia de Machado de Assis é apresentada de maneira cronológica e está marcada pela 

objetividade, evidenciando assim que ali existem informações sobre a vida do escritor, não impressões 

pessoais do enunciador sobre elas.  

 

3. B 

Tanto no poema de Drummond quanto no poema de Bandeira podemos perceber certo 

descontentamento e desencanto em relação ao mundo. Ambos têm como característica o pessimismo, 

o isolamento, o individualismo e a reflexão existencial, elementos evidenciados em seu conteúdo 

temático. 

 

4. E 

O uso de sacolas retornáveis contribui para a diminuição de lixos que possuem tempo de decomposição 

muito longo e que muitas vezes são descartados a esmo, sem devido cuidado.  

 

5. B 

O texto é uma notícia, logo a objetividade para a transmissão da informação faz parte da função 

referencial da língua.  

 

6. D 

A propaganda do hortifrúti tem como objetivo mudar o comportamento do expectador para que ele passe 

a consumir os produtos ofertados.  

 

7. B 

O meme reforça a ocorrência de registros regionais particulares da língua portuguesa no Brasil. 

 

8. D 

Mafalda apresenta uma visão pessimista sobre a questão do desarmamento no mundo, já que o avião 

feito do jornal em que a notícia é veiculada cai ao chão. No poema, o eu-lírico acredita que, apesar de 

todas as dificuldades, o futuro será melhor.  

 

9. C 

A segunda frase do outdoor termina com uma pergunta que configura implicitamente uma proposta: dar 

prioridade ao que é importante tirar das ruas. A imagem do sem teto aponta para essa prioridade, 

expressa também na frase optativa inserida em letras pequenas na base da foto a reivindicar uma ação 

concreta da gestão municipal para solucionar o problema dos moradores de rua. 
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Introdução a química orgânica: classificação do carbono, 

hibridização, fórmulas (estrutural, bastão e molecular) 

classificação de cadeia carbônica 

 

Resumo 

 

O que é química orgânica?  

A química orgânica é o ramo da química responsável pelo estudo dos compostos que têm o elemento 

Carbono presente em sua estrutura. 

Os compostos orgânicos estão presentes em todos os organismos vivos, o que faz sua importância ser maior 

ainda. 

Com o passar do tempo e com a evolução dos estudos em química orgânica, compostos deste tipo estão 

cada vez mais presentes no nosso cotidiano, sejam eles roupas, alimentos, plásticos, combustíveis, etc.  

Além do carbono, os elementos químicos hidrogênio, oxigênio e nitrogênio também são muito presentes em 

compostos orgânicos. 

 

Algumas características importantes desses compostos são: 

• Fazem predominantemente ligações covalente; 

• Compostos orgânicos  formados  somente  por  carbono  e  por carbono  e hidrogênio são apolares. 

Quando, na molécula de um composto orgânico, houver um outro elemento químico além de carbono e 

hidrogênio, suas moléculas passarão a apresentar uma certa polaridade; 

• O carbono é um capaz de se ligar a outros carbonos, formando longas cadeias carbônicas; 

• O carbono é um elemento tetravalente, ou seja, faz 4 ligações. O hidrogênio é monovalente, o oxigênio é 

bivalente e o nitrogênio é trivalente; 

• Dentre as 4 ligações que podem ser feitas pelo carbono, pode-se ter a presença de ligações duplas e/ou 

triplas.  

 

PSIU!! 

Existem compostos com carbono que não são compostos orgânicos, são eles: Os Carbonatos, os Cianetos, 

o CO e o CO2. 
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Exemplo: 

 

 

Classificação do carbono 

Em uma cadeia carbônica, o carbono pode ser classificado de acordo com o número de outros átomos de 

carbono a ele ligados. 

 

 

PSIU!! 

Carbonos assimétricos ou quirais são aqueles que possuem 4 ligações sigma realizadas com 4 ligantes 

diferentes. 

C* = Carbono quiral 
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PSIU2!! 

Uma outra forma de classificar o carbono é quanto aos tipos de ligações por ele feitas, observe: 

Carbono saturado: quando apresenta quatro ligações simples.  Essas   ligações são denominadas sigma (σ). 

Carbono insaturado: quando apresenta pelo menos uma ligação dupla ou tripla. Essas ligações possuem uma 

ligação denominada pi (π). 

 

Hibridização  

Para realizar quatro ligações do tipo sigma, o carbono deveria apresentar quatro orbitais incompletos, esses 

orbitais seriam os responsáveis por realizar as ligações sigma. Mas quando paramos para observar os 

orbitais do carbono, vemos que isso não é possível. 

 

 

Afim de conseguir adquirir os seus 4 orbitais incompletos para realização das suas 4 ligações sigma, o 

carbono sofre um processo chamado de hibridização, é assim adquire seus 4 orbitais incompletos, o q o torna 

um elemento tetravalente. 

 

A partir da hibridização, podemos classificar o carbono como tendo hibridização dos tipos sp, sp2 ou sp3. 
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Forma de representação 

Existem diferentes formas(fórmulas) de representação para moléculas orgânicas, dentre elas estão: 

 

Tipos de representação Representações do butano 

Fórmula molecular C4H10 

Fórmula estrutural plana 

 

Fórmula estrutural condensada CH3CH2CH2CH3 

Fórmula em bastão 

 

 

As cadeias carbônicas se diferenciam umas das outras em diversos aspectos estruturais, e compostos 

orgânicos com formas diferentes acabam tendo propriedades diferentes também. Isso confere a essas 

especificidades um grau de importância enorme, motivo pelo qual optou-se por dar nomes, isto é, 

classificações a elas.  

 

1ª) Cadeia acíclica, aberta ou alifática 

Como o nome diz, é a que não faz um “ciclo” ou círculo, os átomos de carbono vão de uma extremidade a 

outra, o “primeiro” e o “último” carbonos não se ligam um ao outro. Desta classificação maior, surgem outras 

menores: 

 

a) Quanto às ramificações: 

 

Normal, reta ou linear: não possui ramificações, ou seja, existem apenas 2 extremidades formadas por 

carbono na cadeia. Só possui carbonos primários (ligados a 1 outro carbono) e secundários (ligados a 2 

outros carbonos). 

Exemplo: 

(1ª extremidade) H3C – C – CH3 (2ª extremidade) 

 
H2 
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Ramificada: possui ramificações, ou seja, existem mais de 2 extremidades formadas por carbono na cadeia. 

Possui também carbonos terciários (ligados a 3 outros carbonos) e/ou quaternários (ligados a 4 outros 

carbonos). 

Exemplo:  

                              (2ª extremidade) 

 

 

(1ª extremidade) H3C – C – CH3 (3ª extremidade) 

 

Obs: Se uma extremidade contém apenas, ela não é considerada ramificação. 

Exemplo: 

                              (3ª extremidade)  

 

 

(1ª extremidade) H3C – C – CH3 (2ª extremidade) 

 

 

b) Quanto à natureza dos átomos em cadeia: 

 

Homogênea: não possui heteroátomos. Ou seja, contém apenas carbono entre carbonos. 

Exemplo:  

 

H3C – C – CH3           H3C – C – CH3 

 

 

Obs: HETEROÁTOMOS são átomos diferentes do carbono situados entre dois carbonos em um composto 

orgânico. Os mais frequentes são O, N, S e P. 

 

Heterogênea: possui heteroátomos. Não contém apenas carbono entre carbonos. 

Exemplos: 

H3C – O – CH3           H3C – N – C – CH3 

 

c) Quanto ao tipo de ligação entre carbonos: 

 

Saturada: Possui apenas ligações simples entre carbonos; apenas ligações sigma (σ). 

Exemplos: 

H3C – C – CH3             H3C – C – C  

CH3 

– 

NH

2 

–
 

H 

H 

→ contém apenas N e H → diferentes de C → não é ramificação → a cadeia é normal. 

 

H2 

H2 

H H2 

H2 OH 

O 

H2 

=
 O 
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Insaturada: Possui pelo menos uma ligação dupla ou uma ligação tripla entre carbonos; pelo menos uma 

ligação pi (π). 

Exemplos: 

H2C = CH2             H3C – C ≡ CH 

 

Obs: Cada ligação dupla e/ou tripla, chamamos de instauração; 

Obs2: Uma ligação simples é sempre uma ligação sigma (σ); 

Obs3: Uma ligação dupla tem uma ligação sigma (σ) e uma pi (π); 

Obs4: Uma ligação tripla tem uma ligação sigma (σ) e duas pi (π). 

 

2ª) Cadeia cíclica ou fechada 

Nesta, os átomos de carbono em cadeia formam um “ciclo”, um círculo. Assim, só há extremidades se a 

cadeia for ramificada. Uma cadeia cíclica normal não possui extremidades. Desta classificação, também 

surgem outras: 

 

a) Quanto à presença de núcleo benzênico 

 

Alicíclica ou não aromática: Não possui anel ou núcleo do benzeno. 

 

 

Exemplos:  

 

Obs: Núcleo ou anel benzênico é um círculo desenhado dentro da cadeia carbônica hexagonal para 

representar um fenômeno que ocorre em compostos aromáticos: a RESSONÂNCIA. 

Na verdade, a característica de um composto aromático é ter uma cadeia fechada com seis carbonos, entre 

os quais 3 ligações simples se intercalam com 3 ligações duplas. Com isso, os elétrons que compõem as 

ligações pi (π) mudam de posição na cadeia constantemente, sem que o composto se altere. Falando de outra 

forma, as ligações da substância se deslocalizam, ou seja, seus elétrons vagam pelo composto na forma de 

nuvens eletrônicas. Esse fenômeno é a ressonância. Olha como ocorre, no benzeno: 
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→                                   →                   → 

 

 

 

Aromática: Possui anel ou núcleo benzênico. O composto aromático mais simples é o próprio benzeno. Os 

mais complexos se subdividem ainda mais: 

 

b) Quanto à quantidade de núcleos benzênicos: 

 

Mononuclear: Possui apenas um núcleo ou anel aromático. 

Exemplos:  

 

Polinuclear: Possui mais de um núcleo ou anel aromático. 

Exemplos:  

 

c) Quanto à proximidade dos núcleos benzênicos: 

 

Composto de núcleos condensados: Os núcleos ficam adjacentes, lado a lado. 

Exemplos:  

 

 

 

Benzeno Tolueno Fenol ou 

hidroxibenzeno 

Naftaleno Antraceno Fenantreno 
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Obs: Repare que, em compostos polinucleados de núcleos condensados, apenas um dos núcleos devem ter 

as 3 ligações duplas representadas, já que cada carbono da cadeia só pode fazer 4 ligações (dizendo melhor, 

nesse caso em que a hibridação do carbono é sp², farão 1 ligação dupla e 2 simples).  

 

Obs2: Cada um dos exemplos ilustrados poderia ter sido representado com anéis benzênicos, em vez das 

ligações duplas, tanto faz. 

 

Compostos de núcleos isolados: Os núcleos não são adjacentes, mas separados por cadeia não aromática, 

ou apenas um trecho. 

Exemplos:  

 

 

3ª) Cadeia mista 

Possui, ao mesmo tempo, ciclos e extremidades livres. 

Exemplos:  

Obs: Como você já deve ter notado, essas classificações coincidem em muitos compostos, como: os 

aromáticos de núcleos isolados têm cadeias mistas; alguns compostos podem ser cíclicos e de cadeia 

heterogênea; entre outros. 

 

Obs2: Quando um composto é, ao mesmo tempo, cíclico e heterogêneo, podemos classificá-lo como 

HETEROCÍCLICO. Já quando é cíclico e homogêneo, chamamo-lo de HOMOCÍCLICO. 
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Exercícios 

 

1. Recentemente, os produtores de laranja do Brasil foram surpreendidos com a notícia de que a 
exportação de suco de laranja para os Estados Unidos poderia ser suspensa por causa da 
contaminação pelo agrotóxico carbendazim, representado a seguir. 

 

 
 

De acordo com a estrutura, afirma-se que o carbendazim possui:  

a) fórmula molecular C9H11N3O2 e um carbono terciário.    

b) fórmula molecular C9H9N3O2 e sete carbonos secundários.    

c) fórmula molecular C9H13N3O2 e três carbonos primários.    

d) cinco ligações pi e vinte e quatro ligações sigma.    

e) duas ligações pi e dezenove ligações sigma.    

  

2.  Observe a fórmula 

 
As quantidades totais de átomos de carbono primário, secundário e terciário são, respectivamente:  

a) 5, 2 e 2.    

b) 3, 2 e 2.    

c) 3, 3 e 2.    

d) 2, 3 e 4.    

e) 5, 1 e 3.    
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3.   As moléculas de nanoputians lembram figuras humanas e foram criadas para estimular o interesse de 

jovens na compreensão da linguagem expressa em fórmulas estruturais, muito usadas em química 

orgânica. Um exemplo é o NanoKid, representado na figura: 

 

 

 

Em que parte do corpo do NanoKid existe carbono quaternário?  

a) Mãos.    

b) Cabeça.    

c) Tórax.    

d) Abdômen.    

e) Pés.    
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4.  O BHT é um importante antioxidante sintético utilizado na indústria alimentícia. Sobre o BHT é correto 
afirmar que ele apresenta: 

 

 

a) 2 carbonos quaternários.    

b) fórmula molecular C12H21O    

c) 3 carbonos quaternários.    

d) 3 carbonos com hibridação sp2    

e) 5 carbonos terciários.    

 

5. A exposição excessiva ao sol pode trazer sérios danos à pele humana. Para atenuar tais efeitos nocivos, 
costuma-se utilizar agentes protetores solares, dentre os quais pode-se citar o 2-hidróxi-4-metóxi-
benzofenona, cuja fórmula está representada a seguir: 

 
Sobre esta substância é correto afirmar que:  

a) apresenta fórmula molecular C10H4O3.    

b) apresenta fórmula molecular C10H4O5.    

c) apresenta fórmula molecular C14H12O5   

d) apresenta fórmula molecular C14H12O3    

e) apresenta fórmula molecular C14H1603.    
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6.  A fluoxetina, presente na composição química do Prozac, apresenta fórmula estrutural: 

 

 

Com relação a este composto, é correto afirmar que:  

a) apresenta cadeia carbônica cíclica e saturada.  

b) apresenta cadeia carbônica aromática e homogênea.  

c) apresenta cadeia carbônica mista e heterogênea.  

d) apresenta somente átomos de carbonos primários e secundários.  

e) apresenta fórmula molecular C17H16ONF. 

 

7.  O ácido acetil salicílico de fórmula: um analgésico de diversos nomes comerciais (AAS, Aspirina, 
Buferin e outros), apresenta cadeia carbônica:  

 

 

 

a) acíclica, heterogênea, saturada, ramificada  

b) mista, heterogênea, insaturada, aromática  

c) mista, homogênea, saturada, alicíclica  

d) aberta, heterogênea, saturada, aromática  

e) mista, homogênea, insaturada, aromática 
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8.  Dentre as opções a seguir: 

 

o composto que apresenta cadeia carbônica saturada, homogênea e somente com carbonos 

secundários, é:  

a) I  

b) II  

c) III  

d) IV  

e) V 

 

9.  A cafeína, um estimulante bastante comum no café, chá, guaraná, etc., tem a seguinte fórmula 
estrutural  

 

 

Podemos afirmar corretamente que a fórmula molecular da cafeína é:  

a) C5H9N4O2.  

b) C6H9N4O2.  

c) C8H10N4O2.  

d) C6H10N4O2.  

e) C3H9N4O2. 
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10.  O ácido adípico, que é a matéria-prima para a produção de náilon apresenta cadeia carbônica:  

 

 

a) saturada, homogênea e ramificada.  

b) saturada, heterogênea e normal.  

c) insaturada, homogênea e ramificada.  

d) saturada, homogênea e normal.  

e) insaturada, homogênea e normal. 
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Gabarito 

 

1.   D 

cinco ligações pi – ligações pi estão presentes nas insaturações e vinte e quatro ligações sigma, ligações 

“normais”. 

 

2.  E 

 

 

3.  A 
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4.  A 

 

Um carbono ligado a outros quatro carbonos 

 

5.  D 

 

 

 

6.  C 

Apresenta cadeia carbônica mista- parte fechada + parte aberta heterogênea → presença de um átomo 

diferente de carbono e hidrogênio no meio da cadeia 

 

7.   C 

 

Possui instauração (ligações duplas ou triplas entre carbonos). 

Possui um ciclo ligado a uma cadeia aberta. 

Não possui um átomo diferente de carbono e hidrogênio na cadeia. 
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8.  B 

 

9.  C 

 

Como cada elemento esta de uma cor diferente fica fácil a contagem de cada para a elaboração da 

fórmula molecular 

 

10.  D 
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Radioatividade: emissões naturais, transmutação artificial, 

cinética radioativa meia-vida 

 

Resumo 

 

A radioatividade, que hoje conhecemos e utilizamos, estuda a emissão de radiações do núcleo instável de 

um átomo. Ou seja, átomos de alguns elementos – especialmente os que possuem massa muito grande – se 

desintegram espontaneamente, perdem/liberam partículas presentes em seus núcleos (partículas nucleares) 

ou ondas eletromagnéticas, para obterem estabilidade. Isso significa que tais átomos têm atividade radioativa. 

 

Mas como toda ciência, o estudo das radiações evoluiu ao longo do tempo, até chegar ao conhecimento atual. 

Vamos resumir essa história? 

 

Histórico 

• Antoine-Henri Becquerel → físico francês que trabalhava com sais de urânio, percebeu que um desses 

sais, o sulfato duplo de potássio e uranila – K2(UO2)(SO4)2 – era capaz de impressionar filmes 

fotográficos. Estudou-se tal comportamento e viu-se que isso se devia a radiações emitidas pelo sal. 

• Wilhelm Conrad Roentgen → físico alemão que trabalhava com raios catódicos (do tubo de Crookie), 

percebeu que esses raios emitiam uma nova radiação – os raios X – quando em contato com vidro 

ou metal. Posteriormente, viu-se que ela não possui massa nem carga.  

• Marie Sklodowska Curie → física e química polonesa que também trabalhava com sais de urânio, 

percebeu que impressões fotográficas feitas por esses sais aumentavam de intensidade à medida 

que aumentava-se a quantidade desses sais. Concluiu, assim, que a intensidade de radiação é 

proporcional à quantidade de urânio e, portanto, a radioatividade era um fenômeno atômico. 

• Ernest Rutherford → físico neozelandês que  trabalhou com polônio, estudou a ação de campos 

eletromagnéticos sobre as radiações e, assim, descobriu os raios α (alfa), β (beta) e γ (gama). 

Veremos com detalhes a seguir. 

 

Experimento de Rutherford 

➔ Criou uma aparelhagem contendo: polônio (elemento com atividade radioativa) em um bloco de 

chumbo, campo magnético, placas carregadas eletricamente (uma positiva e uma negativa) e uma 

placa fluorescente com sulfeto de zinco, que emite luminosidade ao ser atingida por radiação. 
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β → como é desviada em direção à placa positiva, 

concluiu-se que possui carga negativa; 

→ como sofreu desvio com facilidade (desvio grande), 

concluiu-se que possui massa pequena. 

 

γ → como não sofre desvio, concluiu-se que não possui 

carga; 

→ não possui massa; 

 

α → como é desviada em direção à placa negativa, 

concluiu-se que possui carga positiva; 

→ como sofreu desvio com dificuldade (desvio pequeno), concluiu-se que possui massa maior. 

 

Radiações 

 

• Partícula 2α4     A (massa) = 4 

                                     Z (carga) = 2      

➔ É uma partícula nuclear; 

➔ Tem 1/10 da velocidade da luz; 

➔ É igual ao núcleo do hélio (possui 2 prótons, 2 nêutrons e número de massa 4); 

➔ Tem baixo poder de penetração, não ultrapassa papel, roupas finas e a nossa pele. 

 

• Partícula –1β0   A (massa) = 0 

                                     Z (carga) = –1                   

➔ É uma partícula nuclear; 

➔ Tem 9/10 da velocidade da luz; 

➔ É igual a um elétron – ou é o elétron – deriva da quebra de um nêutron; 

➔ Tem poder de penetração superior ao da partícula α, não ultrapassa roupas grossas e madeira. 
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• Radiação 0γ0     A (massa) = 0 

                                     Z (carga) = 0                     

➔ Como não tem carga nem massa, não é uma partícula nuclear, é uma onda eletromagnética, assim 

como a luz e os raios X, de comprimento pequeno; 

➔ Trafega na velocidade da luz; 

➔ Tem maior poder de penetração, mas não ultrapassa paredes de concreto ou chumbo. 

 

• Próton 1p1     A (massa) = 1 

                                  Z (carga) = 1                   

➔ É uma partícula nuclear; 

➔ Tem carga positiva.  

 

• Nêutron 0n1    A (massa) = 1 

                                   Z (carga) = 0             

➔ É uma partícula nuclear; 

➔ Não tem carga, é neutra. 

 

• Pósitron +1β0   A (massa) = 0 

                                     Z (carga) = +1          

➔ É a antimatéria da partícula beta; 

➔ Tem carga positiva. 

 

 OPA, antimatéria? 

Assim como a matéria é composta de partículas, a antimatéria é composta de antipartículas, que se tratam 

da partícula correspondente, mas com sinal contrário. O pósitron também é chamado de antielétron, já que 

é a antipartícula do elétron (é o elétron com carga +1). Acredita-se que, para cada matéria, há uma antimatéria 

correspondente. Você pode ler essa matéria show, para entender melhor:  

http://super.abril.com.br/ciencia/antimateria/.  

 

Leis da radioatividade 

• 1ª Lei da Radioatividade ou Lei de Soddy: emissão de partículas α 

O núcleo de um elemento radioativo, ao emitir uma partícula α, origina um elemento com número atômico 

menor em 2 unidades e número de massa menor em 4 unidades. Veja: 

ZXA → 2α4 + Z–2YA–4 

  

http://super.abril.com.br/ciencia/antimateria/
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Exemplo: 

92U238 → 2α4 + Z–2YA–4 

 

➔ Mas por quê? Porque como “na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma”, a soma 

dos números atômicos (número de prótons) de antes da seta da reação nuclear deve ser igual à soma 

dos números atômicos de depois da seta. O mesmo deve ocorre com o número de massa. 

 

Z antes = Z depois / ZP = ZR e A antes = A depois / AP = AR 

 

Importante à beça: em uma reação nuclear, são representados os nuclídeos dos átomos envolvidos. 

 

 OPA, nuclídeo? 

É a representação do núcleo de um átomo, e sua notação se faz com o símbolo do elemento mais seu número 

atômico e seu número de massa, geralmente. 

Exemplo: se for representado o nuclídeo do oxigênio-16 (isótopo do oxigênio de número de massa 16), será 

assim: 8O16. 

  

• 2ª Lei da Radioatividade ou Lei de Soddy-Fajans-Russel: emissão de partículas β 

O núcleo de um elemento radioativo, ao emitir uma partícula β, origina um elemento com número 

atômico maior em 1 unidade e número de massa igual ao do elemento desintegrado. Veja: 

  

ZXA → –1β0 + Z+1YA 

 

Exemplo: 

6C14 → –1β0 + 7N14 

 

➔ O motivo é o mesmo da primeira Lei. 

 

Cinética Radioativa 

Como toda "cinética", ela estuda velocidade. Já que é "radioativa", estuda a velocidade da desintegração de 

núcleos, ou o tempo necessário para que o núcleo de um elemento emita certa quantidade de radiação. 

 

• Tempo de meia-vida (T½ /P) 

É o tempo em que uma amostra de átomos de um elemento radioativo tem sua quantidade reduzida à metade, 

como diz o nome. Cada elemento possui seu tempo de meia-vida específico.  
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Exemplo: O tempo de meia vida do fósforo-32  é de 32 dias. Isso significa que uma amostra contendo 1 mol 

(6,02.1023 átomos/32 g) desse elemento hoje terá ½ mol (3,01.1023 átomos/16 g) dele daqui a 32 dias.  

 

➔ Logo, daqui a 128 dias (4 x 32), a sua quantidade será a inicial dividida por 2, depois por 2 de novo, 

depois por mais 2 e por fim, por mais 2.  

 

1 mol / 32 g      →      ½ mol / 16 g      →       ¼ mol / 8 g      →       ⅛ mol / 4 g       →      ⅟16 mol / 2 g 

 

 

➔ Sendo assim, quantidade final (Qf) será igual a quantidade inicial (Qi)/2/2/2/2 ou Qi/24. Dessa 

resolução, tiramos a fórmula: 

 

Qf = Qi /2P 

Onde: 

Qf e Qi = pode ser mf e mi, se a quantidade for em massa; nf e ni, se for em número de mols, e por aí vai; 

P = é o período de meia-vida do elemento em questão. 

 

Transmutação artificial 

Chamamos de transmutação nuclear o bombardeamento de um nuclídeo com alguma partícula, formando 

um novo elemento químico e, geralmente, outras partículas são liberadas. Dizemos que é artificial porque não 

ocorre de forma espontânea, natural, há a intervenção humana. 

 

Exemplo: No bombardeamento do nitrogênio-14 com partículas alfa, há a agregação da mesma a esse 

elemento e a liberação de um próton, gerando oxigênio-17 (Z=8). 

 

2α4 +7N14 → 8O17 + + 1p1 

 

Fissão nuclear 

Caso a transmutação rompa o nuclídeo bombardeado, gerando nuclídeos de elementos diferentes de 

números atômicos menores e complementares ao do primeiro (ou seja, Z2+Z3=Z1, sendo Z1 o número atômico 

do nuclídeo bombardeado e Z2 e Z3 os dos elements resultantes), houve uma fissão nuclear. Fissão porque o 

elemento foi fissonado/dividido em outros. 

 

Exemplo: No bombardeamento do urânio-235 com nêutrons, como ocorre na bomba nuclear, há a fissão do 

urânio, liberando bário e criptônio e mais três nêutrons. 

 

32 dias + 32 dias + 32 dias + 32 dias 

÷ 2 ÷ 2 ÷ 2 ÷ 2 
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92U235 + 0n1 → 36Kr91 + 56Ba142 + 3 0n1 

 

➔ Na bomba nuclear, cada nêutron formado bombardeia mais um átomo de urânio-235, liberando mais 

bário, criptônio e mais 3 nêutrons, que bombardeiam mais 3 átomos de urânio, e assim 

sucessivamente. A isso, damos o nome de reação em cadeia.  

 

➔ A fissão de um átomo de urânio-235 já libera muita energia, em forma de calor. Sendo alguns quilos 

desse elemento, a quantidade de energia liberada é absurdamente maior, o que faz da bomba nuclear 

um material bélico de altíssimo potencial de destruição, muito superior à de uma bomba de TNT, por 

exemplo. 

 

➔ A fissão nuclear também ocorre em uma usina nuclear, em que se faz a quebra do urânio, liberando 

muita energia, que aquece a água, fazendo-a vaporizar e girar uma turbina, a qual resulta em produção 

de energia elétrica. 

 

Fusão nuclear 

Como o próprio nome explica, consiste na fusão dos núcleos de elementos, formando outro elemento e 

liberando partículas e energia. No Sol, por exemplo, ocorre a reação de fusão de quatro núcleos de hidrogênio, 

gerando hélio, dois pósitrons e muita energia, em forma de calor. 

 

4 1H1 → 2He4 + 2 +1β0 

 

➔ Na bomba de hidrogênio, ou bomba H, ocorre a mesma reação, por isso é um material bélico tão 

preocupante para a humanidade. A energia térmica liberada é muito superior à de uma bomba atômica. 

 

Importante à beça: 

A arqueologia e outros ramos do estudo da história natural utilizam o método de datação de fósseis com 

carbono-14. Trata-se de um isótopo do carbono com número de massa igual a 14 (6 prótons e 8 nêutrons) 

que tem núcleo instável, e por isso tem atividade radioativa.  

 

➔ A frequência desse isótopo na natureza é conhecida pelos cientistas, ou seja, a proporção entre a 

quantidade de carbono-12 (C-12, o mais estável e mais presente na natureza) e de carbono-14 (C-14) 

incorporados aos organismos vivos e aos compostos químicos espalhados pelo ambiente já foi 

calculada.  
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➔ Além disso, conhece-se a meia-vida do C-14, que é de aproximadamente 5600 anos. Então, é possível 

datar um fóssil, isto é, calcular em qual data ele viveu.  

 

➔ Mas como? Vamos supor que a proporção de C-12 e C-14 no ambiente seja de 1000:1, 

respectivamente. Se um cadáver possuir 1000 mols de C-12, vai possuir 1 mol de C-14, caso tenha 

morrido há pouco tempo e ainda não tenha havido decaimento dele. Então, se nesse cadáver 

encontramos apenas 0,5 mol de C-14 (metade da quantidade inicial do elemento), sabemos que já se 

passaram 5600 anos desde que o organismo morreu e parou de incorporar matéria orgânica.  

 

➔ Quanto menos C-14 no fóssil, mais antigo ele é. 

 

Obs: O exemplo acima (proporção 1000:1) foi apenas suposição, a concentração real de C-14 na Terra é de 

10 ppb (10 átomos de C-14 por bilhão de átomos na natureza). 

  



 
 

 

 

8 

Química 
 

Exercícios 

 

1. A fusão nuclear é um processo em que dois núcleos se combinam para formar um único núcleo, mais 

pesado. Um exemplo importante de reações de fusão é o processo de produção de energia no sol, e 

das bombas termonucleares (bomba de hidrogênio). Podemos dizer que a fusão nuclear é a base de 

nossas vidas, uma vez que a energia solar, produzida por esse processo, é indispensável para a 

manutenção da vida na Terra. 

 

Reação de fusão nuclear: 2 3 4H H He n+ → +  

Disponível em: http://portal.if.usp.br. Adaptado. 

 

Representam isótopos, na reação de fusão nuclear apresentada, APENAS:  

a) 
2H  e 4He.     

b) 
3H  e 4He.     

c) 
2H  e n.     

d) 
2H  e 

3H.     

e) 
4He  e n.     

   

2. O isótopo do elemento césio de número de massa 137  sofre decaimento segundo a equação: 

 

137 0
55 1Cs X β−→ +  

 

O número atômico do isótopo que X representa é igual a  

a) 54.     

b) 56.     

c) 57.     

d) 136.     

e) 138.     
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3. Num processo de fissão nuclear, um nêutron colidiu com o núcleo de um isótopo do urânio levando à 

formação de dois núcleos menores e liberação de nêutrons que produziram reações em cadeia com 

liberação de grande quantidade de energia. Uma das possíveis reações nucleares nesse processo é 

representada por: 

 

235 1 90 1
92 0 35 0U n Br X 3 n+ → + +  

 

O produto X,  formado na fissão nuclear indicada acima, é um isótopo do elemento químico:  

a) Tório    

b) Xenônio    

c) Chumbo    

d) Lantânio    

e) Radônio    

   

4. Na equação do processo nuclear, 14 1 11 4
7 1 6 2N H C He,+ → +  constata-se que no núcleo do isótopo  

a) 14
7 N  há 14  prótons.    

b) 1
1H  há 1 nêutron.    

c) 11
6 C  há 5  elétrons.    

d) 4
2He  há 2  nêutrons.    

e) 14
7 N  há 21  prótons.     

   

5. Quanto tempo levará para a atividade do radioisótopo 137Cs cair para 3,125% de seu valor inicial? 

Dado: Considere que o tempo de meia vida do radioisótopo 137Cs seja de 30 anos.  

a) 150 anos     

b) 0,93 anos     

c) 180 anos    

d) 29 anos    
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Texto para a próxima questão:  

 

Água coletada em Fukushima em 2013 revela radioatividade recorde 

A empresa responsável pela operação da usina nuclear de Fukushima, Tokyo Electric Power (Tepco), 

informou que as amostras de água coletadas na central em julho de 2013 continham um nível recorde 

de radioatividade, cinco vezes maior que o detectado originalmente. A Tepco explicou que uma nova 

medição revelou que o líquido, coletado de um poço de observação entre os reatores 1 e 2 da fábrica, 

continha nível recorde do isótopo radioativo estrôncio-90. 

Disponível em: www.folha.uol.com.br. Adaptado. 

 

 

6. O isótopo radioativo Sr-90 não existe na natureza, sua formação ocorre principalmente em virtude da 

desintegração do Br-90 resultante do processo de fissão do urânio e do plutônio em reatores nucleares 

ou em explosões de bombas atômicas. Observe a série radioativa, a partir do Br-90, até a formação do 

Sr-90: 

 

90 90 90 90
35 36 37 38Br Kr Rb Sr→ → →  

 

A análise dos dados exibidos nessa série permite concluir que, nesse processo de desintegração, são 

emitidas  

a) partículas alfa.    

b) partículas alfa e partículas beta.    

c) apenas radiações gama.    

d) partículas alfa e nêutrons.    

e) partículas beta.    
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7. Leia o texto a seguir. 

A autenticidade do Santo Sudário, manto considerado sagrado pelos católicos, foi, muitas vezes, posta 

em dúvida. Recentemente, alguns estudos de laboratório parecem fornecer evidências de que a 

imagem no lençol não passava de uma fabricação feita para iludir os crentes ainda na Idade Média. Em 

1988, pesquisadores tiveram acesso a retalhos do tecido e os submeteram ao exame de Carbono-14, 

constatando que o Santo Sudário foi criado entre 1260 e 1390. O Carbono-14 (6C14) é um isótopo 

radioativo presente em todos os seres vivos e, enquanto existir vida, a taxa de 6C14 permanece 

constante. Após a morte, a quantidade de 6C14 tende a diminuir pela metade a cada 5600 anos, pois 

ocorre a desintegração 14 14 0
6 7 1C N .β−→ +  

 

(Adaptado de: Veja, Editora Abril, 2263.ed., ano 45, n.14, 4 abr. 2012.) 

 

Em relação ao processo de datação por meio do exame de Carbono-14, assinale a alternativa correta.  

a) O nitrogênio 7N14 proveniente da desintegração do 6C14, presente no tecido, é um isóbaro do 6C14 e 

possui 7 prótons e 7 nêutrons.    

b) Na emissão de partículas 0
1β−  após 10 ciclos de meia vida, a massa de 6C14 permanece a 

mesma, portanto é inútil medir a massa do tecido como prova da sua idade.    

c) A massa atômica do 6C14 é a mesma do 6C12, no entanto o átomo de 6C14 faz duas ligações 

covalentes simples com átomos de hidrogênio, o que permite sua identificação no tecido.    

d) Decorridos 750 anos, a amostra radioativa de 6C14 no tecido teve sua massa reduzida a 25% da 

inicial. Logo, transcorreram-se 4 períodos de meia vida.    

e) Se um contador Geiger acusa 12% do segundo período de meia vida do 6C14 presente no tecido, 

conclui-se que sua idade é de aproximadamente 660 anos.    

   

8. Com relação aos processos de fusão e fissão nuclear, assinale o que for correto.  

(01) Fusão nuclear consiste na junção de núcleos pequenos formando núcleos maiores e liberando 

uma grande quantidade de energia.    

(02) Fissão nuclear é o processo de quebra de núcleos grandes em núcleos menores, liberando 

grande quantidade de energia.    

(04) A fusão nuclear exige grande quantidade de energia para ocorrer.    

(08) O processo de fissão nuclear é aproveitado pelo homem para a geração de energia elétrica a 

partir da energia nuclear em usinas termonucleares.    

(16) O processo de fusão nuclear ocorre naturalmente no sol, onde a temperatura é suficientemente 

alta para que ocorra a fusão dos átomos de hidrogênio formando átomos mais pesados.    

Soma (    ) 
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9. Complete a equação da reação nuclear abaixo: 

27 1
13 0A n+ →   + α  

 

A opção que corresponde ao elemento químico obtido nessa reação é:  

a) sódio.    

b) cromo.    

c) manganês.    

d) argônio.    

e) cálcio.    

 

 

10. Pesquisas na área nuclear são desenvolvidas no Brasil desde a década de 1960 e as reservas de urânio 

existentes permitem que o nosso país seja autossuficiente em combustível nuclear. A produção de 

energia em um reator nuclear ocorre através da reação, por exemplo, entre um núcleo de urânio-235 e 

um nêutron com energia adequada. Desta reação são formados, com maior probabilidade, os nuclídeos 

criptônio-92 e bário-142, além de três nêutrons que permitem que a reação prossiga em cadeia. 

O urânio-235 ocorre na natureza e decai em várias etapas, através de transmutações sucessivas e 

formação de vários radionuclídeos intermediários, com meias-vidas que variam de fração de segundos 

a séculos, e com emissão de radiação em cada etapa. Este processo recebe o nome de série radioativa 

do urânio-235. Esta série termina com a formação do isótopo estável de chumbo-207, gerado na última 

etapa, a partir do decaimento por emissão de partícula alfa de um elemento radioativo com meia-vida 

de 5 x 10–3 segundos. O nome da reação que ocorre no reator nuclear para geração de energia e o 

elemento gerador do chumbo-207 por emissão de partícula alfa são, respectivamente,  

a) fusão e radônio.    

b) fusão e polônio.    

c) fissão e mercúrio.    

d) fissão e polônio.    

e) fissão e radônio.    
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Gabarito 

 

1. D 

Isótopos apresentam o mesmo número atômico (Z),  ou seja, o mesmo número de prótons. 

2 3 4 1
2 01 1

H H He n+ → +  

Representam isótopos, na reação de fusão nuclear apresentada, apenas 2
1H  e 3

1 H.    

 

2. B 

137 A 0
55 Z 1Cs X

137 A 0 A 137

55 Z 1 Z 56

β−→ +

= +  =

= −  =

   

 

3. D 

235 1 90 142 1
92 0 35 57 0

142
57 57

U n Br X 3 n

X La

+ → + +

=

   

 

4.  D 

a) Incorreta. No núcleo do nitrogênio 14
7N,  existem 7 prótons. 

b) Incorreta. No átomo de hidrogênio 1
1H,  não existe nêutrons. 

A Z N

N 2 2 0

= +

= − =  

c)  Incorreta. Como o átomo de carbono 11
6C,  se encontra no estado neutro, teremos a mesma 

quantidade de prótons e elétrons, ou seja, 6p 6e .−=  

d) Correta. O átomo de 4
2He,  possui 2 nêutrons. 

A Z N

N 4 2 2

= +

= − =  

e) Incorreta. No átomo de 14
7N  existem 7 prótons.   

 

5.  A 

30anos 30anos 30anos 30anos 30anos
Cs Cs Cs Cs Cs Cs

         50%                  25%               12,5%            6,25%             3,125%

⎯⎯⎯⎯→ ⎯⎯⎯⎯→ ⎯⎯⎯⎯→ ⎯⎯⎯⎯→ ⎯⎯⎯⎯→  

Foram 5 meias-vidas até que decaísse para 3,125%, ou seja, 5 30 150anos. =    
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6.  E 

Ao emitir uma partícula beta, o número atômico (número de prótons) aumenta uma unidade e o número 

de massa permanece inalterado. 

( )0
1partículas beta β−   

90 90 0
35 36 1

90 90 0
36 37 1

90 90 0
37 38 1

Br Kr

Kr Rb

Rb Sr

β

β

β

−

−

−

→ +

→ +

→ +

   

 

7.  A  

14 14 0
6 7 1C N β−→ +  

O nitrogênio 7N14 proveniente da desintegração do 6C14, presente no tecido, é um isóbaro do 6C14 (mesmo 

número de massa) e possui 7 prótons e 7 nêutrons 14
7( N : 14 7 prótons 7 nêutrons).− =    

 

8.  01 + 02 + 04 + 08 + 16 = 31.  

(01)  Verdadeira. Na fusão, a energia liberada ocorre quando os núcleos se unem em altíssimas 

temperaturas. 

(02) Verdadeira. Basicamente, a fissão é um processo contrário ao da fusão, ou seja, ocorrem quebras de 

núcleos atômicos, gerando átomos menores com liberação de energia. 

(04) Verdadeira. Devido à alta temperatura necessária para que o processo ocorra. 

(08)  Verdadeira. Nas usinas nucleares, a energia liberada pela fissão aquece a água cujo vapor é injetado 

em turbinas, gerando energia elétrica. 

(16) Verdadeira. A energia proveniente do sol é gerada pela fusão nuclear.   

 

9.  A  

A equação completa e balanceada é representada abaixo: 

27 1 24 4
13 0 11 2A n Na α+ → +    

 

10.  D  

Observe a reação citada: A 4 207
Z 2 82X Pbα→ +  

Assim: Z = 2 + 82 = 84. O elemento com número atômico 84 é o polônio. A reação citada é uma fissão 
nuclear, já que o núcleo instável do polônio emite um fragmento (partícula alfa).   
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Eixo temático: cultura contemporânea 

 

Resumo 

 

Vamos, antes de tudo, dar uma olhada nos temas de redação do ENEM que já foram cobrados até agora e 

guardam relação com este eixo? De certa forma, é muito fácil encontrar um pouco de cultura e 

comportamento humano em todas as temáticas da prova. Porém, destacaremos, aqui, as propostas que mais 

se aproximaram do assunto. 

• ENEM 1998: Viver e aprender 

• ENEM 1999: Cidadania e participação social 

• ENEM 2006: O poder de transformação da leitura 

• ENEM 2007: O desafio de se conviver com as diferenças 

• ENEM 2009: O indivíduo frente à ética nacional 

• ENEM 2010: O trabalho na construção da dignidade humana 

• ENEM 2011: Viver em rede no século XXI: os limites entre o público e o privado 

• ENEM 2012: Movimento imigratório para o Brasil no século XXI 

• ENEM 2015: A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira 

• ENEM 2016: Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil 

• ENEM 2017: Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil.  

 

Sabe-se que a ideia de cultura e comportamento humano é construída ao longo da história. De fato, o tempo 

e os diferentes contextos são essenciais na formação de determinados hábitos, costumes, modo de agir. Por 

isso, é interessante discutir alguns conceitos e, principalmente, fazer uma análise de como chegamos até 

aqui, criando repertório para diversas temáticas de redação. Vamos juntos? Primeiramente, daremos ênfase 

à cultura contemporânea. 
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Exercícios 

 

1. “Mais do que um homem, é apenas uma carcaça de homem constituído por meros idola fori; carece de 

um ‘dentro’, de uma intimidade sua, inexorável e inalienável, de um eu que não se possa revogar. Daí 

estar sempre em disponibilidade para fingir ser qualquer coisa. Tem só́ apetites, crê̂ que só́ tem direitos 

e não crê̂ que tem obrigações: é o homem sem nobreza.” 
(José Ortega y Gasset, A Rebelião das Massas)  

 

Em seu "A rebelião das massas", o filósofo espanhol José Ortega y Gasset define, com clareza, o perfil 

do indivíduo que lota as ruas de nossa sociedade atual: o homem-massa. Para ele, o cidadão de hoje 

não passa de alguém que sofre influências, que tem comportamentos determinados por algo externo 

a ele, sem algo próprio. Isso reflete a dificuldade de se estudar, a partir do final do século XIX e, 

principalmente, dos anos 50 em diante, o estudo dos aspectos psicológicos individuais desse homem, 

fruto do surgimento dessa sociedade massificada.  

a) Que aspectos objetivos caracterizam um indivíduo inserido no contexto da sociedade de massa? 

b) Quais são os elementos que, associados, compõem a base desse tipo de sociedade? 

 

 

2. Muito se discute acerca das formas de se atingir a felicidade no mundo contemporâneo. Entretanto, se 

nos permitirmos algum grau de generalização, podemos dizer que a civilização ocidental 

contemporânea parece viver uma espécie de mal-estar no mundo - em uma espécie de 

“neorromantismo”.  

a) Aponte possíveis causas para essa "sensação". 

b) Explique de que forma a mídia ajuda a compor esse quadro. Relacione ao fato de Idealização e 

decepção estarem associadas ao mercado editorial, de livros de autoajuda. 
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3.  

 
 

Opportunity é o nome de um veículo explorador que aterrissou em Marte com a missão de enviar 

informações à Terra. A charge apresenta uma crítica ao (à): 

a) gasto exagerado com o envio de robôs a outros planetas. 

b) exploração indiscriminada de outros planetas. 

c) circulação digital excessiva a autorretratos. 

d) vulgarização das descobertas espaciais. 

e) mecanização das atividades humanas. 

 

 

Essa foi uma questão da prova do ENEM 2014. Após respondê-la, comente o tema que é por ela 

abordado.  

 

Texto para as questões (4) e (5) 

 

Em seu "A Casa e a Rua", Roberto Damatta diferencia, basicamente, o comportamento do indivíduo de 

maneira privada e no coletivo, afirmando que, na "casa", pode agir, de certa forma, mais cordialmente 

e, na "rua", ambiente da moral, precisa seguir certas regras a fim de equilibrar o convívio com o próximo. 

Com base nisso, responda. 

 

 

4. Em que consiste o conceito de homem cordial, desenhado por Sérgio Buarque de Hollanda e revisto 

por Roberto Damatta, e como isso se aplica ao cotidiano do indivíduo atual? 

 

 

5. Percebe-se, muitas vezes, na sociedade atual, que o comportamento da "casa" está chegando às "ruas". 

Comente. 
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6.  

 
A catarse caracteriza a relação de identificação subjetiva ocorrida entre o público e a obra de arte. 

Comente quais são os estímulos contemporâneos que provocam o reconhecimento catártico. 

 

 

7. "Digam o que disserem 

O mal do século é a solidão 

Cada um de nós imerso em sua própria arrogância 

Esperando por um pouco de afeição" 
(Renato Russo) 

"Qual o sentido da felicidade? 

Será preciso ficar só pra se viver?" 
(Paula Toller) 

 

Dentre vários sentimentos que possuem, originalmente, um caráter negativo, a solidão parece, na 

atualidade, ganhar força como uma vantagem, um benefício para o ser humano. Objetivamente, atribui-

se a isso uma certa "exigência do mundo capitalista em o indivíduo centrar-se em si mesmo para ser 

bem-sucedido. No que diz respeito ao campo pessoal, no entanto, outras causas poderiam ser 

apontadas. Explicite algumas delas. 
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Questão Contexto 

 

Uma das características da nossa sociedade é o valor exacerbado dado à aparência. Leia, a seguir, uma 

redação exemplar sobre esse tema. Depois, aproveite a inspiração para fazer um texto sobre essa 

temática.  

A cantora norte-americana Beyoncé, em 2014, lançou uma canção que alcançou repercussão mundial: 

“Pretty Hurts”, a beleza machuca, em português. Tal música reflete sobre os padrões estéticos 

impostos pela mídia e alerta, ainda, sobre a necessidade de atentar-se aos casos de bulimia entre os 

jovens que cultuam o corpo em detrimento da própria saúde. Nesta perspectiva, faz-se urgente avaliar 

as consequências da supervalorização da aparência na contemporaneidade.  

É preciso entender, primeiramente, que os padrões de beleza foram moldados pela história. Na década 

de 50, por exemplo, a atriz Marilyn Monroe tornou-se referência: seios fartos e curvas voluptuosas 

caracterizam sua beleza física e, ainda hoje, alguns meios de comunicação insistem em unificar essa 

aparência. Neste contexto, parte do público feminino enxerga nas cirurgias plásticas e na musculação 

uma forma de “ascensão”, porém, o perigo se alastra quando os indivíduos encaram as mudanças 

estéticas como a única maneira de atingir a felicidade.  

Além disso, os chamados influenciadores digitais interferem no comportamento da sociedade. São 

inúmeros os perfis “fitness” (de aptidão física) que predominam nas redes sociais e expõem, 

diariamente, um estilo de vida voltado à pratica de atividades físicas, tratamentos estéticos e de uma 

alimentação saudável. Muitas dessas referências são positivas, pois incitam o bem-estar corporal, 

entretanto, há postagens que estimulam dietas e treinos intensos que não condizem com a rotina e a 

condição física da maioria dos internautas, que muitas vezes tentam segui-las sem um 

acompanhamento médico. Os resultados, por conseguinte, podem ser frustrantes e, novamente, nota-

se que as pessoas são atraídas pelos conteúdos que veem na internet.  

É imprescindível, portanto, alternativas para solucionar esse impasse. O poder midiático deve, por meio 

de campanhas, descontruir os padrões e apresentar a coexistência dos diversos modelos físicos de 

beleza, a fim de trazer representatividade à população. Para dialogar com os jovens, a escola deve 

incitar debates e a reflexão sobre a temática. Ademais, os influentes digitais podem reforçar, em seu 

discurso, a necessidade de as atividades instruídas serem acompanhadas por um profissional, tal 

como o indivíduo ter discernimento na hora de exercê-las. No sistema capitalista vigente, as influências 

externas não deixarão de existir, mas é possível contê-las a partir do desenvolvimento do senso crítico 

da sociedade. 



 
 

 

 

6 

Redação 
 

Gabarito 

 

1.  

a) A massificação pode ser definida como padronização do comportamento dos indivíduos em que 

todos tendem a ser iguais. 

b) Os elementos que compõe a base da sociedade podem ser vistos como indústria (mercado) e 

propaganda (mídia), sendo caracterizado como um círculo vicioso do consumo. 

 

2.  

a) Devido aos grandes desenvolvimentos industriais e a quantitativa variedade de influências que 

podemos reconhecer no mundo contemporâneo, a falta de saciedade, ou seja, a necessidade de 

sempre possuir mais bens e consumir mais produtos torna a sociedade desprovida de um bem-estar 

duradouro, tendo prazo de validade. 

b) As grandes mídias contribuem para essa sensação pelo fato de venderem este tipo de 

comportamento social, em contraposição também utilizam dos meios de propagandas para vender 

livros de autoajuda contra este tipo de influência, sendo, de ambas as formas, manipuladora de uma 

grande massa em busca de lucro. 

 

3. C 

Comentário: A charge faz uma crítica ao fato de a primeira imagem enviada pelo robô ser um autorretrato. 

Evidentemente, é uma critica ao hábito contemporâneo de tirar “selfies”. Dessa forma, podemos 

relacionar esse hábito ao individualismo e à exposição demasiada em redes sociais. Além disso, muitas 

vezes as pessoas parecem se importar mais em divulgar as fotos, em vez de viver plenamente a situação.  

 

4. A cordialidade é o comportamento comandado pelo sentimento ou emoção em detrimento da razão. 

Sérgio Buarque de Hollanda relata essa característica não do homem contemporâneo, mas sim do 

homem brasileiro. 

 

5. Muitas vezes, a sociedade impõe, de certa maneira, uma padronização comportamental dentro de um 

ambiente desinibido e cordial. Como em 1984 de G. Orwell, há uma necessidade de auto reconhecimento 

sobre as atitudes e as noções morais e éticas se tornam igualitárias em ambos os ambientes. 

 

6. A catarse, na filosofia, tem como definição a liberação de algo reprimido, dessa forma, os processos de 

massificação de estímulos e de padronização comportamental podem gerar algumas ações catárticas 

que abrangem um senso crítico social, ou seja, uma visão mais ampla do que se tem como cultura e 

sociedade. 

 

7. Uma outra influência para este pensamento solitário que abrange a sociedade contemporânea é a rede 

social e a necessidade de apresentar um bem-estar linear a todos os momentos. Sendo assim, não há 

mais uma vulnerabilidade nas pessoas em relação às falhas, desafetos, términos, momentos tristes, entre 

outros, sendo um grande fator para uma falsa reflexão interna sobre a solidão. 
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Desigualdade social 

 

Resumo 

 

Constantemente vemos nos jornais, nos discursos de governantes democráticos e de organizações 

que lutam pelos direitos dos cidadãos, o argumento de que as desigualdades sociais devem ser superadas 

ou pelo menos reduzidas para que tenhamos uma sociedade mais igualitária e justa, mas, afinal, o que é 

desigualdade social? Quais são suas principais causas? Quais são os efeitos gerados numa sociedade 

desigual? Só existe um tipo de desigualdade social? 

Entende-se por desigualdade social, em linhas gerais, a privação de certos direitos e recursos a 

indivíduos ou grupos, colocando indivíduos de uma mesma sociedade em situações distintas de vida, como 

por exemplo, ricos e pobres. Para compreendermos a existência e persistência da desigualdade social nos 

dias de hoje temos que levar em consideração três elementos fundamentais, a estrutura social, a 

estratificação e a mobilidade. 

A estrutura social diz respeito à maneira através da qual uma sociedade se organiza historicamente, 

socialmente, politicamente e culturalmente.  As Ciências Sociais buscam a explicação dos fenômenos sociais 

através justamente da análise dessa estrutura.  Podemos dizer que a sociedade brasileira, por exemplo, é uma 

sociedade patriarcal, isto é, que se fundamentou oferecendo supremacia aos homens no acesso aos diversos 

direitos e bens.  Esse é apenas um dentre os diversos elementos que constituem a estrutura da sociedade 

brasileira.  

 Na sociedade brasileira contemporânea ainda se pode notar os efeitos nefastos desse aspecto de 

sua estrutura social na dificuldade da ascensão social das mulheres.  Por mais que diversos avanços tenham 

sido alcançados recentemente, podemos afirmar que ainda há uma enorme desigualdade entre homens e 

mulheres na sociedade brasileira atual.  Em pesquisa divulgada pela Catho em março de 2017, analisando a 

remuneração do trabalho no Brasil, constatou-se que os homens ganham mais do que as mulheres em todos 

os cargos. 

Outro elemento fundamental para entendermos o que é desigualdade social é o conceito de 

estratificação. A sociedade estratificada é aquela dividida em camadas sociais diferentes.  Com base na 

posição do indivíduo na pirâmide social, ele terá mais ou menos acesso a determinados bens e direitos.  A 

pirâmide social, portanto, é uma ótima ferramenta para entendermos o conceito de estratificação social, pois 

torna evidente a divisão em camadas de uma sociedade estratificada.  Se tomarmos como exemplo a 

sociedade brasileira compreendida entre os séculos XVI e XVII - a chamada sociedade açucareira - 

perceberemos que ela era constituída por três camadas sociais: Os senhores de engenho, os homens livres e 

os escravos 

O terceiro elemento que havíamos elencado como constituintes da noção de desigualdade social é a 

mobilidade social.  Ela ocorre quando um indivíduo que pertence a uma determinada classe social ascende 
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socialmente passando a ocupar uma outra camada dessa mesma sociedade.  Em algumas sociedades que 

possuem uma estratificação muito rígida, como no caso da sociedade de castas da Índia, é impossível a 

mobilidade social. Se você nasceu em uma certa casta da sociedade indiana, você morrerá fazendo parte 

daquela mesma casta, estando impossibilitado de ascender socialmente. 

Podemos dizer que uma das causas principais da desigualdade social é a má distribuição de renda, 

que faz com que a maioria dos recursos sejam destinados principalmente a uma minoria abastada da 

sociedade, restringindo a diversas camadas da sociedade o acesso a subsídios econômicos, educacionais, 

de saúde e segurança.  Há diversos tipos de desigualdade social: desigualdade racial, pobreza, dificuldade no 

acesso à moradia, segurança pública, desemprego, educação de má qualidade, desigualdade digital, de 

gênero, regional, entre outros.  
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Exercícios 

 

1. Em junho de 2015, o Papa Francisco tornou pública a encíclica Laudato sí (Louvado sejas), na qual trata 

do meio ambiente e da atual crise ecológica, conforme trecho a seguir. 

  

48. O ambiente humano e o ambiente natural degradam-se em conjunto; e não podemos enfrentar 

adequadamente a degradação ambiental, se não prestarmos atenção às causas que têm a ver com a 

degradação humana e social. De fato, a deterioração do meio ambiente e a da sociedade afetam de 

modo especial os mais frágeis do planeta: “Tanto a experiência comum da vida quotidiana como a 

investigação científica demonstram que os efeitos mais graves de todas as agressões ambientais 

recaem sobre as pessoas mais pobres”. Por exemplo (...), a poluição da água afeta particularmente os 

mais pobres que não têm possibilidades de comprar água engarrafada, e a elevação do nível do mar 

afeta principalmente as populações costeiras mais pobres que não têm para onde se transferir. O 

impacto dos desequilíbrios atuais manifesta-se também na morte prematura de muitos pobres, nos 

conflitos gerados pela falta de recursos e em muitos outros problemas que não têm espaço suficiente 

nas agendas mundiais. 
 Disponível em: http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-

laudato-si.html 

No trecho selecionado da encíclica, o papa estabelece 

a) a relação entre a desigualdade social e a fragilidade do equilíbrio ecológico planetário.    

b) o vínculo entre a responsabilidade humana no aquecimento global e a elevação do nível do mar.    

c) a interdependência entre o desenvolvimento tecnológico e o progresso material e moral.    

d) o papel da política internacional para o uso responsável das fontes hídricas.    

e) a importância de preservar o bem comum, sobretudo a água potável.    

   

 

2. Queremos saber o que vão fazer 

Com as novas invenções 

Queremos notícia mais séria 

Sobre a descoberta da antimatéria 

E suas implicações 

Na emancipação do homem 

Das grandes populações 

Homens pobres das cidades 

Das estepes, dos sertões 
GILBERTO GIL. Queremos saber. O viramundo. São Paulo: Universal Music, 1976 (fragmento). 

  

A letra da canção relaciona dois aspectos da contemporaneidade com reflexos na sociedade brasileira: 

a) A elevação da escolaridade e o aumento do desemprego.    

b) O investimento em pesquisa e a ascensão do autoritarismo.     

c) O crescimento demográfico e a redução da produção de alimentos.     

d) O avanço da tecnologia e a permanência das desigualdades sociais.     

e) A acumulação de conhecimento e o isolamento das comunidades tradicionais.    
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3. No pensamento sociológico clássico e contemporâneo, as dimensões igualdade, diferença e 

diversidade assumem importância para estudos relacionados à questão das desigualdades sociais. 

Com base nos conhecimentos sobre as perspectivas sociológicas que explicam a desigualdade social, 

no cotidiano das sociedades capitalistas, assinale a alternativa correta. 

a) A sociologia weberiana, quando analisa as modernas sociedades ocidentais, demonstra que os 

fatores econômicos e os antagonismos entre as classes determinam as hierarquias de poder e os 

tipos de dominação.    

b) As análises de Marx defendem a ideia de que as mudanças mais recentes na ordem mundial 

capitalista alteraram a preeminência das classes na explicação das assimetrias sociais e 

diversidades culturais.    

c) Na sociologia de Bourdieu, os fatores econômicos, simbólicos e culturais, a exemplo da renda, do 

prestígio e dos saberes, incorporados pelos agentes em seu cotidiano e em sua trajetória de vida, 

são responsáveis pela diferenciação de posições nos campos sociais.    

d) No pensamento funcionalista, a origem da desigualdade social encontra-se nas contradições 

econômicas e políticas entre os agrupamentos, que mantêm relações uns com os outros para 

produzir e reproduzir a estrutura social.    

e) Para os pensadores críticos do neoliberalismo, a mobilidade dos indivíduos de um estrato social 

para outro, no Brasil, é acompanhada igualmente por mudanças na estrutura de classes sociais, na 

medida em que pobres e ricos se aproximam.    

   

 

4. Você sabe que lá fora você pode abrir seu laptop na praça, pode deixar a porta aberta, a bicicleta sem 

cadeado. Mas lá fora, não esqueça, é você quem limpa a sua privada. Você já relacionou as duas 

coisas? Nos países em que você lava a própria privada, ninguém mata por uma bicicleta. Nos países 

em que uma parte da população vive para lavar a privada de outra parte da população, a parte que tem 

sua privada lavada por outrem não pode abrir o laptop no metrô. 
 DUCLOS, D. apud DUVIVIER, G. A privada e a bicicleta. Disponível em: www1.folha.uol.com.br. Acesso em: 6 jul. 2015 

(adaptado). 

  

O texto, apresentado como uma carta às elites brasileiras, sucedeu a notícia sobre um assassinato por 

causa de uma bicicleta. Nele contrapõem-se dois padrões de sociabilidade, diferenciados pelo(a) 

a) desenvolvimento tecnológico.    

b) índice de impunidade.     

c) laicização do Estado.     

d) desigualdade social.    

e) valor dos impostos.    
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5. Observe a imagem a seguir: 

 
  

Valendo-se do conteúdo sociológico contido nessa imagem, é INCORRETO afirmar que, no Brasil, 

a) a dificuldade de acesso aos serviços básicos provoca uma grande distância social entre os 

habitantes ricos e pobres.    

b) o Plano “Brasil Sem Miséria”, criado em 2011 pelo governo federal, propõe identificar e direcionar 

as pessoas, que não possuem nenhum benefício social, para algum tipo de auxílio, cujo objetivo é 

diminuir a desigualdade no país.    

c) a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio é um índice econômico, que aponta as diferenças 

entre os indivíduos, abandonando o conceito de classe social e a exploração, pois seu objetivo é 

quantificar e descrever a realidade de pobres e ricos.    

d) as diferenças entre as pessoas estão presentes não apenas nas classes sociais mas também nas 

relações de gênero, nas relações étnico-raciais e no grau de instrução da população.    

e) o desenvolvimento do capitalismo criou as desigualdades evidenciadas na miséria e na pobreza 

em todo o país, mas a superação foi resolvida com as políticas de divisão de riquezas implantadas 

nos últimos anos pelo governo federal.    
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6. Enquanto persistirem as grandes diferenças sociais e os níveis de exclusão que conhecemos hoje no 

Brasil, as políticas sociais compensatórias serão indispensáveis. 
SACHS, I. Inclusão social pelo trabalho decente. Revista de Estudos Avançados, n. 51, ago. 2004. 

  

As ações referidas são legitimadas por uma concepção de política pública 

a) focada no vínculo clientelista.     

b) pautada na liberdade de iniciativa.     

c) baseada em relações de parentesco.     

d) orientada por organizações religiosas.     

e) centrada na regulação de oportunidades.     
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7. Observe a figura a seguir: 

 

A sociedade se organiza em camadas ou estratos. Estes permitem que os membros do grupo tenham 

desiguais oportunidades sociais e recompensas. A figura apresenta uma maneira de organização dos 

grupos por camadas ou estratos. 

  

Sobre esta, é CORRETO afirmar que 

a) a sociedade brasileira se organiza segundo esses critérios com a ressalva de que as oportunidades 

sociais e recompensas são igualitárias.    

b) os indivíduos que formam o grupo da figura pertencem às castas sociais, pois há uma rígida 

organização das posições das pessoas pelo nascimento.    

c) a divisão social é uma forma de estamento, pois é regulada por normas, de modo que a vida 

particular, com condições irracionais de consumo, impede a formação livre do mercado.    

d) a figura apresenta uma estrutura social formada por classes em que a classe média é composta 

pelas pessoas que estão na base da organização e estão sustentando os demais indivíduos do 

grupo.    

e) há uma desigualdade social provocada pela maneira desigual de distribuição das riquezas 

circulantes no grupo social, no qual aqueles que estão mais acima são sustentados pelos que estão 

na base do grupo.    

   

  



 
 

 

 

8 

Sociologia 
 

8. Em 1960, os mais ricos da população mundial dispunham de um capital trinta vezes mais elevado do 

que o dos mais pobres, o que já era escandaloso. Mas, ao invés de melhorar, a situação ainda se 

agravou. Hoje, o capital dos ricos em relação ao dos pobres é, não mais trinta, mas oitenta e duas vezes 

mais elevado. 
RAMONET, I. Guerras do século XXI: novos temores e novas ameaças. 

Petrópolis: Vozes, 2003 (adaptado). 

  

Que característica socioeconômica está expressa no texto? 

a) Expansão demográfica.    

b) Homogeneidade social.    

c) Concentração de renda.    

d) Desemprego conjuntural.    

e) Desenvolvimento econômico.    

   

 

9. O Jornal do Commercio publicou, no Caderno Brasil, do dia 30 de julho de 2013, o resultado da pesquisa 

sobre o Índice de Desenvolvimento Humano no país. Este considera os fatores sociais, econômicos, 

políticos e culturais que influenciam na qualidade de vida da população e se tornam importantes para 

refletir sobre as desigualdades sociais no país. As figuras a seguir mostram o comportamento do IDH 

do Brasil e do IDH municipal de Pernambuco. 

Com base nelas e no conhecimento sobre desigualdade social no Brasil, assinale a alternativa 

INCORRETA.   

a) A qualidade de vida no Brasil melhorou de acordo com IDH de 2010, embora ainda exista uma 

concentração de renda em locais considerados historicamente de desenvolvimento econômico.     

b) A educação é um aspecto importante na avaliação do IDH, e, em Pernambuco, quatro municípios 

que tiveram os melhores resultados nesse item são da Região Metropolitana.     

c) Em 1991, mais de 80% dos municípios brasileiros apresentavam o IDH muito baixo. Isso significa 

que todas as capitais estaduais ofereciam péssima qualidade de vida para a população.     

d) Na Figura 1, alguns municípios da Região Norte permanecem com o IDH baixo, quando se 

comparam os mapas de 1991 e 2010.     

e) A renda do brasileiro teve um aumento significativo graças às políticas públicas de trabalho e de 

distribuição de renda, embora muitos municípios se mantivessem com o IDH médio, baixo ou muito 

baixo.    
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10. O Brasil é um país subdesenvolvido e que ainda possui uma significativa quantidade de pessoas 

vivendo abaixo da linha da pobreza. Sobre os fatores que contribuem para a construção e permanência 

da pobreza no Brasil, assinale a alternativa incorreta: 

a) A pobreza no Brasil não é causada por um episódio único, sendo resultado de uma série de fatores 

históricos, sociais, conjunturais e políticos. 

b) O tipo de colonização ao qual o Brasil foi submetido no passado exerce influência até os dias atuais 

na distribuição da riqueza no país. 

c) Fatores históricos possuem influência insignificante na expressiva quantidade de pessoas que 

vivem na pobreza no Brasil. O principal fator reside em uma tradição cultural de desvalorização do 

trabalho. A maior parte dessas pessoas opta por não trabalhar, por comodismo ou escolha. 

d) O desenvolvimento tardio do país configura-se como uma das causas do quadro de pobreza 

brasileiro. 

e) A histórica dependência econômica que nosso país tem em relação às nações desenvolvidas e 

organismos financeiros internacionais agrava ainda mais a desigualdade social e a pobreza 

existentes no Brasil. 
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Gabarito 

 

1. A 

Resposta do ponto de vista da disciplina de Sociologia 

A alternativa [A] é a única correta. A frase introdutória “O ambiente humano e o ambiente natural 

degradam-se em conjunto” revela o argumento sociológico do Papa, segundo o qual existe uma relação 

íntima entre a degradação do meio ambiente e o impacto social, sobretudo em relação às populações 

mais pobres. 

  

Resposta do ponto de vista da disciplina de Geografia 

Como mencionado corretamente na alternativa [A], a encíclica faz referência à relação entre impacto 

ambiental e questão social, ressaltando que o maior dano ocorre em segmentos sociais desprovidos de 

renda. Estão incorretas as alternativas: [B], porque o texto indica impactos genéricos e não pontuais 

como o aquecimento global; [C], porque o texto não faz referência à tecnologia e riqueza; [D], porque o 

texto não evidencia a política internacional; [E], porque o texto indica o impacto da destruição da natureza 

sobre a população mais pobre.   

  
2. D 

A letra da música apresentada na questão faz uma interessante ponderação ética acerca do papel da 

tecnologia na emancipação do homem, pois não necessariamente o desenvolvimento tecnológico é 

capaz de diminuir as desigualdades.   

  
3. C 

Existem várias teorias que explicam a desigualdade social. No caso da presente questão, a única que 

apresenta uma explicação correta é a [C]. A teoria de Bourdieu explica a desigualdade relacionando 

estrutura social e simbólica com os comportamentos individuais, que sempre ocorrem em determinado 

campo social.   

  
4. D 

O texto apresenta o argumento de que furtos, roubos e assaltos estão diretamente relacionados com a 

desigualdade social. Em locais onde há mais desigualdade, há mais violência desse tipo, exatamente 

como ocorre em muitas cidades do Brasil.   

  
5. E 

A miséria e a pobreza não deixaram de existir no Brasil. Ainda que as políticas de redistribuição de renda 

tenham surtido um efeito positivo, elas não foram capazes de acabar com essa desigualdade social.   

  
6. E 

As políticas compensatórias buscam, entre outras coisas, tentar equivaler uma desigualdade de 

oportunidades já existente no país historicamente.   
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7. E 

a) INCORRETA. As oportunidades sociais e recompensas não são igualitárias no Brasil. 

b) INCORRETA. As posições sociais no Brasil não são tão rígidas como no sistema de castas. 

c) INCORRETA. Estamentos não são formas de estratificação sociais referentes ao capitalismo 

contemporâneo. 

d) INCORRETA. A base da organização não é composta pela classe média, e sim pela classe baixa. 

e) CORRETA. No modelo da figura, são as classes mais baixas que sustentam as mais altas. Ainda que 

haja possibilidade de mobilidade social, esta é de certa forma, restrita.   

 

8. C 

A opção [C] é a única possível. O aumento da desigualdade social expresso no texto corresponde a uma 

maior concentração de renda, possibilitada pela expansão do capitalismo financeiro.   

  
9. C 

A alternativa [C] é a incorreta. Ainda que em 1991 mais de 80% dos municípios brasileiros apresentassem 

IDH baixo, isso não significa que, necessariamente, todas as capitais ofereciam péssima qualidade de 

vida para a população. Elas poderiam estar entre os 20% dos municípios com IHD médio ou alto.   

 

10. C 

Os fatores históricos, como o tipo de colonização que o Brasil sofreu, os longos anos de escravização 

de grande parte da população e as desigualdades sociais existentes desde a chegada dos colonizadores 

europeus, são extremamente importantes para a análise da pobreza brasileira na atualidade. 
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