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RESUMO   
 

 

Respiração celular e fermentação 
 

RESPIRAÇÃO CELULAR 

O objetivo da respiração celular aeróbica é a obtenção de energia a partir da quebra de glicose, na presença 

do gás oxigênio (O2). 

 

 

 

A energia formada estará na forma de ATP, adenosina trifosfato, uma molécula fundamental para o 

metabolismo do corpo, já que o rompimento das ligações fosfato (formando ADP, adenosina difosfato) libera 

energia para a execução de funções vitais. A respiração celular pode ser dividida em três etapas: Glicólise, 

Ciclo de Krebs e Cadeia Respiratória.  

 

- Glicólise 

A quebra da glicose (glicólise) consiste na quebra de uma molécula de glicose (C6H12O6) em duas moléculas 

de piruvato (C3H4O3), sendo quatro H captados por 2 NADs (moléculas carreadoras de hidrogênio). É um 

processo anaeróbico e ocorre no citosol. 

 

 
 

A glicólise produz saldo de 2 ATPs, pois produz 4, mas consome 2 para ser realizada. 

A glicólise é comum aos fermentadores e aos aeróbicos. 

Entre a Glicólise e o Ciclo de Krebs, há uma fase preparatória, na qual o piruvato perde um CO2, dois H que  

são captados pelo NAD e se torna um acetil, que se combina a Coenzima A (CoA) e entra, por fim, no  ciclo. 

 

- Ciclo de Krebs: 

 
 

Uma série de reações que modificam o piruvato em diversas moléculas, liberando 2 GTP (uma molécula 

similar ao ATP), CO2, NAD2H e FAD2H (outros carreadores de Hidrogênio, como NAD, porém com menor 

rendimento energético). O CO2 é descartado, enquanto o NAD2H e o FAD2H são usados na Cadeia 

Respiratória. O Ciclo de Krebs ocorre na matriz mitocondrial. 

Respiração celular, fermentação, 
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- Cadeia Respiratória: 

 
Os NAD2H e FAD2H passam a transportadores encontrados nas cristas mitocondriais (citocromos) e são 

transportados um a um por eles, liberando elétrons, o que rende energia para o bombeamento de H+ para o 

espaço intermembrana. Ao chegar no último transportador, o elétron vai para o último aceptor de elétrons, 

o oxigênio. 

Os H+ são bombeados através de uma enzima que funciona como um canal de H+, conhecida como ATP- 

sintase. Isso faz com que os H+ voltem ao espaço interno da mitocôndria, a matriz mitocondrial. A ATP- 

sintase então produz ATP em massa conforme há passagem de H+ por ela, produzindo então uma alta 

quantidade de ATP. O papel do oxigênio é combinar-se com estes H+, impedindo a acidose da célula, 

formando então água. 

 

FERMENTAÇÃO 

A fermentação é um processo anaeróbico, que envolve a obtenção de energia a partir da glicólise, e 

subsequente formação de produtos secundários, que variam de acordo com o processo fermentativo. Há 

diversas formas de fermentação, mas as duas principais são: 

• Fermentação lática: Devolução do H para o piruvato pelo NAD2H, formando lactato/ácido lático. É 

realizada por lactobacilos e pelas células musculares, principalmente. Gera apenas 2 ATP. Pode ser 

empregada para fabricação de iogurte. 

• Fermentação alcoólica: O piruvato sofre uma descarboxilação, liberando CO2. Isso origina uma 

molécula de acetaldeído, que receberá dois H oriundos do NAD2H, formando um etanol. É realizada 

apenas por fungos, em especial as leveduras. Pode ser utilizada para fabricação de combustíveis, 

pães, massas, bebidas alcoólicas, entre outros produtos. O CO2 liberado faz a massa do pão crescer 

e o etanol pode ser usado para consumo (cervejas, vinhos) ou para combustível. 

 

Citoplasma e organelas 
 

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

das reações químicas do organismo. 

O fluido citoplasmático é composto especialmente por água, proteínas, sais minerais e açúcares, mas no 

caso das células animais, pode abrigar gordura e glicogênio. O citosol ou hialoplasma é esta parte coloidal 

do citoplasma onde ocorrem nos procariotas, a maioria das reações químicas do metabolismo. Já nos 

eucariotas, embora muitas das vias metabólicas se desenvolvam no citosol, outras ocorrem dentro dos 

organelas. 

Também há o citoesqueleto é responsável por manter a forma da célula e as junções celulares, auxiliando 

nos movimentos celulares. É constituído por proteínas bastante estáveis filamentosas ou tubulares. 

 

 

 

Organelas 

 
 

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

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

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

(produzindo vacúolos), age na desintoxicação do organismo (metabolizando álcool por exemplo) e 

sintetiza lipídios. 

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

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

extracelular. Sintetiza glicídios e forma lisossomos. 

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

de materiais que adentram a célula. Pode destruir as organelas desgastadas para recicla-las (autofagia), 

bem como a apoptose, processo de morte programada da célula. 

− Mitocôndria: Usina energética da célula, produz ATP através da respiração celular. Apresenta DNA 

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

foram bactérias fagocitadas por células eucariontes e passaram a viver em simbiose com estas células, 

numa relação mutualística. Evidências para isso são o DNA circular das mitocôndrias, ribossomos 70s e a 

presença de dupla-membrana. O nome desta teoria é Teoria Endossimbionte. 

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

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

− Centríolos: Auxiliam na divisão celular animal, auxiliando na movimentação dos cromossomos durante a 

divisão. Formam cílios e flagelos. Os centrossomos são agrupamentos de centríolos, dispostos juntos. 

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

citoplasma sintetizam proteínas para uso interno da célula. 

− Peroxissomos: Organelas esféricas que metabolizam H2O2, um radical livre. Dentro destas organelas, há 

catalase, uma enzima que quebra H2O2 em H2O + O2. 
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EXERCÍCIOS  
 

 

1. A glicólise é um processo que compreende dez reações químicas, cada uma delas com a participação 

de uma enzima específica. Assinale a alternativa correta em relação à glicólise anaeróbica. 
a) É o processo responsável pela quebra da glicose, transformando-a em piruvato ou ácido pirúvico. 

b) É realizada apenas em células animais e procariontes heterotróficos. 

c) Promove a quebra da glicose no interior da mitocôndria. 

d) Libera energia na forma de 38 ATPs. 

e) Transforma ácido lático em ácido pirúvico. 

 

2. Normalmente, as células do organismo humano realizam a respiração aeróbica, na qual o consumo de 

uma molécula de glicose gera moléculas de ATP. Contudo em condições anaeróbicas, o consumo de 

uma molécula de glicose pelas células é capaz de gerar apenas duas moléculas de ATP.  

 
Qual curva representa o perfil de consumo de glicose, para manutenção da homeostase de uma célula 

que inicialmente está em uma condição anaeróbica e é submetida a um aumento gradual de 

concentração de oxigênio? 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

e) 5 

 

3. O processo de respiração celular ocorre em três etapas: Glicólise, Ciclo de Krebs e Cadeia 

Respiratória. Marque a alternativa correta com relação a essas etapas. 
a) O ciclo de Krebs e a glicólise ocorrem na matriz mitocondrial. 

b) No ciclo de Krebs, uma molécula de glicose é quebrada em duas moléculas de ácido pirúvico. 

c) Nas cristas mitocondriais, há transferência dos hidrogênios transportados pelo NAD e pelo FAD 

através da cadeia respiratória, levando à formação de água. 

d) A utilização de O 2  se dá nas cristas mitocondriais, durante o ciclo de Krebs. 

e) A via glicolítica ocorre somente nos processos anaeróbios, enquanto o ciclo de Krebs ocorre nos 

processos aeróbios 

 

4. Enquanto os organismos superiores utilizam a respiração aeróbia para obter energia, algumas bactérias 

e fungos utilizam a fermentação. Esses processos compreendem um conjunto de reações enzimáticas, 

nos quais compostos orgânicos são degradados em moléculas mais simples. As afirmativas a seguir 

estão relacionadas a esses processos. 
I. A glicólise é o processo inicial da respiração e fermentação. 

II. As leveduras fermentam açúcares para produzir álcool etílico. 

III. A fermentação é mais eficiente em rendimento energético do que a respiração. 

Com relação às afirmativas, assinale a alternativa correta. 

a) I e II são verdadeiras. 

b) II e III são verdadeiras. 

c) I, II e III são verdadeiras. 

d) I e III são verdadeiras. 

e) todas são verdadeiras 
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5. Na produção industrial de vinagre a partir do álcool, utilizam-se bactérias que participam do processo: 
a) Através da respiração aeróbica. 

b) Convertendo o ácido pirúvico em ácido lático. 

c) Produzindo ácido acético na ausência de oxigênio. 

d) Através da fermentação láctica. 

e) Através da respiração anaeróbica do tipo alcoólico. 

 

6. O fenobarbital (uma droga de efeito tóxico e utilizada como medicamento) foi fornecido a ratos 

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

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

resultados apresentados foram então colocados no gráfico demonstrado abaixo: 

 
 

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

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

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

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

hipertrofia. 

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

sofrem hiperplasia. 

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

 

7. As especializações das células das plantas estão sempre associadas à estrutura das paredes celulares. 

Assim, nos diferentes tecidos vegetais, as células têm paredes de espessura e composição química 

variadas. No final da mitose, na região central da célula, inicia-se a formação de lamelas para originar 

a parede celular. A organela celular responsável por essa formação é o: 

a) Aparelho de Golgi. 

b) Retículo endoplasmático. 

c) Cloroplasto. 

d) Vacúolo. 

e) Lisossomo. 

 

8. Um par de esqueletos humanos, datados pelos arqueólogos como sendo do período Neolítico (com 5 

ou 6 mil anos), foi encontrado perto de Mantova, Itália, num eterno abraço. 

 

 
(Disponível em: http://opelourinho.blogspot.com/search/label/arqueologia&amp;gt acessado em: fev. 2007.) 
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O DNA mitocondrial, presente no citoplasma das células, é de herança materna, posto que o 

citoplasma do zigoto provém do óvulo. Esse DNA sofre poucas modificações e, por essa razão, vem 

sendo utilizado em muitos estudos antropológicos. Se, no caso do achado arqueológico na Itália, for  

constatado que o DNA das mitocôndrias dos dois esqueletos são diferentes, pode-se concluir que se 

trata de 

a) mãe e filho. 

b) mãe e filha. 

c) irmão e irmã. 

d) gêmeos fraternos. 

e) filhos de mães diferentes. 

 

9. Leia as descrições seguintes. 

I. Organela constituída por numerosos sáculos interligados, normalmente localizada nas 

proximidades do núcleo e do retículo endoplasmático granuloso. 

II. Organela do tipo vacúolo, rica em enzimas. 

III. Rede de canais delimitados por membranas lipoprotéicas. 

 

Pode-se afirmar corretamente que o item 

a) I refere-se ao retículo endoplasmático não-granuloso, que tem a função de transporte de 

substâncias dentro das células. 

b) I e o item III referem-se, respectivamente, ao complexo golgiense e ao retículo endoplasmático, os 

quais estão particularmente desenvolvidos em células com função de secreção. 

c) II refere-se aos lisossomos, que são vacúolos responsáveis pela produção de proteínas. 

d) II e o item III referem-se, respectivamente, aos lisossomos e ao complexo golgiense, os quais são 

responsáveis pelo processo de fagocitose dentro da célula. 

e) III refere-se aos centríolos, que são responsáveis pela formação de cílios e flagelos celulares. 

 

5. Segundo a teoria de Lynn Margulis, as bactérias e os cloroplastos atuais teriam sido seres 

procariontes independentes que foram englobados pelas primeiras células eucarióticas que surgiram 

na face da Terra. Os estudos sobre as mitocôndrias e cloroplastos fornecem alguns argumentos a favor 

dessa teoria, porque estas organelas apresentam 

a) nucléolos que participam diretamente dos processos de divisão celular. 

b) movimentos amebóides, como nos organismos unicelulares. 

c) moléculas de DNA que produzem enzimas responsáveis pela digestão e armazenamento. 

d) material genético próprio e ribossomos, e são capazes de produzir proteínas. 

e) microfilamentos responsáveis pelo armazenamento e transporte de macromolécula 

 

 

QUESTÃO CONTEXTO   
  

 

 

Uma maneira comum de desinfectar cortes e outros ferimentos é aplicar água oxigênada (H2O2) sobre o 

 

Cite o efeito dessa aplicação sobre bactérias anaeróbicas e qual organela está envolvida no processo, 

principalmente, bem como o nome de sua enzima. 
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GABARITO 

 

 

Exercícios  
 

1. a.  

A glicólise é o processo de quebra da glicose em duas moléculas de piruvato, composto também 

conhecido como ácido pirúvico. 

 

2. e.  

O metabolismo anaeróbico gera menos ATP por glicose consumida, então o consumo de glicose em 

condições anaeróbicas é alto. Conforme a célula recebe oxigênio e passa ao metabolismo aeróbico, a 

taxa de consumo de glicose para a formação de ATP diminui. 

 

3. c.  

Os hidrogênios removidos do NAD e do FAD, seus carreadores intermediários, passam pela cadeia 

respiratória e são doados, ao final do processo, ao oxigênio, seu aceptor final, formando água. 

 

4. a 

III está incorreto pois a respiração celular que tem um maior rendimento energético que a fermentação, 

já que nela ocorre a cadeia respiratória, com alta produção de ATP. 

 

5. c.  

Algumas bactérias realizam fermentação acética, um processo anaeróbico que resulta na produção de 

ácido acético. 

 

6. b 

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

tóxicas, esta organela sofre hipertrofia. 

 

7. a  

O complexo de Golgi realiza a síntese de glicídios e nos vegetais o glicídios sintetizado é a celulose que 

comporá a parede celular dos vegetais e estará presente na lamela média no processo de divisão celular. 

 

8. e  

Como o DNA mitocondrial sofre pouca alteração, se existem dois DNA completamente diferentes, então 

significa que não vieram da mesma mãe, já que o DNA mitocondrial é sempre de origem materna. 

 

9. b 

O complexo de Golgi (I) é formado por diversas vesículas que tem função de armazenamento e secreção. 

Já o retículo endoplasmático rugoso (III) é formado por canais que tem função de produzir proteínas que 

serão secretadas. Os vacúolos (II) podem possuir lisossomos em seu interior. 

 

10. d 

Tanto o cloroplasto quanto a mitocôndria possuem material genético próprio, além de ribossomos do 

tipo 70s, características semelhantes as células procariontes. Pela teoria de Lynn Margulis, 

 

Questão Contexto 

 

Peroxissomo. Ao entrar em contato com a água oxigenada, H2O2, o peroxissomo libera catalase, causando 

uma reação que resulta em H2O + O2. Esse O2 é tóxico a bactérias anaeróbicas obrigatórias que possam estar 

naquele ferimento, matando-as. 
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RESUMO   
 

 

Conceitos básicos e primeira lei de Mendel 
 

Conceitos importantes: 

 
• Genoma  conjunto haploide de cromossomos de uma espécie 

• Cariótipo - conjunto diploide de cromossomos, organizados de acordo com a sua morfologia 

 
 

• Locus genico - local que o gene ocupa no cromossomo. O plural de locus é loci gênico 

• Alelo - genes que ocupam o mesmo lócus. 

 

 
http://creationwiki.org/images/1/1f/Genelocus.JPG 

 
Genótipo é a constituição de genes de determinado indivíduo. (ex: genótipo Aa)  Já o fenótipo é a expressão 

de características de acordo com o genótipo e as influências do meio que vive. (ex: flores rosas) 

Conceitos básicos, primeira lei de 

Mendel e Teorias evolutivas 

13  

jul 
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http://www.climameteo24.com/wp-content/uploads/2015/05/fiore.png 

 
• Homozigotos: São formados por alelos iguais (AA ou aa) 

• Heterozigotos:Um locus possui dois alelos distintos. (Aa) 

 
http://biologianet.uol.com.br/upload/conteudo/images/2015/09/homozigoto-heterozigoto.jpg 

 
• Dominante: Expressam sua característica, mesmo na presença de um gene recessivo que daria origem a 

outro fenótipo. 

• Recessivo: Não se expressam na presença de um gene dominante. 

 
Ex: Os genótipos AA e Aa possuem um mesmo fenótipo (pois apresentam ao menos um alelo dominante). Já 

o genótipo aa mantém o fenótipo condicionado pelo gene recessivo 
  

 
https://www.resumoescolar.com.br/wp-content/imagens/Gene-Recessivo.jpg 
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Primeira Lei de Mendel:  
Lei da Segregação dos Fatores 

 

 
Mendel realizou experimentos com ervilhas da espécie Pisum sativum, realizando cruzamentos e anotando 

os resultados. Analisou como algumas características possuíam caráter dominante em relação a outras, ditas 

recessivas. 

 

 
http://2.bp.blogspot.com/-

C88ZPHx5NuQ/U_UGO6N4W2I/AAAAAAAABbY/tk5iOudUcuQ/s1600/Captufdrar.PNG 

 
Formação dos gametas: 
BB -  
Bb -  
bb-  
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uve o crescimento de plantas 

iguais às parentais. Estas poderiam ter tanto o genótipo AA (fenótipo amarelo da semente) como aa (fenótipo 

verde), assim, são homozigotas.  

 
http://alunosonline.uol.com.br/upload/conteudo/images/lei-de-mendel.jpg 

 
Cruzando-se plantas com sementes verdes (vv) e amarelas (VV), originaram apenas plantas com sementes 

amarelas (Vv), heterozigotas (chamadas de híbridas por Mendel). Por fim, cruzando-se plantas Vv x Vv, 

originaram 3 plantas com sementes amarelas (sendo 1 VV e 2 Vv), além de 1 planta verde (vv). Isso provou a 

relação de dominância da cor amarela sobre a verde, originando a proporção de 3:1 do fenótipo em um 

cruzamento duplo-heterozigoto.  
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http://alunosonline.uol.com.br/upload/conteudo/images/cruzamento%20da%20lei%20de%20mendel.jpg 

  
Conclusões: 
1. As características de um indivíduo advém de heranças dos pais, numa mesma proporção.  

2. Todos os fatores são separados na formação dos gametas 

3. Na presença de alelos diferentes, o fenótipo será expresso a partir do gene dominante. 

 

 

 

 

 

Teorias evolutivas 
Antes da teoria da evolução, acreditava-se no fixismo, onde todas as espécies surgiram no mundo da mesma 

forma como elas são hoje em dia. 

A teoria da evolução diz que os organismos se alteram ao longo do tempo. As principais teorias são: 

• Lamarckismo: Lamarck foi o primeiro cientista a ir contra o fixismo. Ele criou a lei do uso e desuso e a lei 

da transmissão dos caracteres adquiridos. Na verdade, nenhuma destas proposições são leis científicas. 

• 

explicar a evolução dos seres. Ela diz que, em determinado ambiente, organismos com características 

mais vantajosas sobrevivem e são selecionados, enquanto os outros morrem. A seleção natural pode ser 

direcional, disruptiva ou estabilizadora: 

 

 
 

• Neodarwinismo: Também é conhecida como teoria sintética da evolução, ela inclui e relaciona a genética 

e a variabilidade. São fatores que aumentam a variabilidade genética a mutação e o crossing over, 

enquanto a seleção natural e a deriva gênica a diminuem. 

 

A evolução é suportada por diferentes evidências, chamadas de evidências da evolução, como por exemplo: 

• Registo fóssil; 

• Evidências genéticas e bioquímicas, observando características citológicas e moleculares; 

http://alunosonline.uol.com.br/upload/conteudo/images/cruzamento%20da%20lei%20de%20mendel.jpg


 

 
B

io
. 

• Embriologia comparada, observando características semelhantes ao longo do desenvolvimento dos 

organismos; 

• Órgãos vestigiais; 

 

Outros conceitos importantes para a evolução são: 

• Convergência evolutiva: quando espécies evolutivamente distintas apresentam características 

semelhantes, e costumam apresentar órgãos análogos. 

• Irradiação adaptativa: quando espécies que descendem de um mesmo ancestral em comum possuem 

uma ampla diversidade, e costumam apresentar órgãos homólogos. 

 

EXERCÍCIOS  
 

 

1. Uma planta A e outra B, com ervilhas amarelas e de genótipos desconhecidos, foram cruzadas com 

plantas C que produzem ervilhas verdes. O cruzamento A x C originou 100% de plantas com ervilhas 

amarelas e o cruzamento B x C originou 50% de plantas com ervilhas amarelas e 50% verdes. Os 

genótipos das plantas A, B e C são, respectivamente,  
a) Vv, vv, VV. 

b) VV, vv, Vv. 

c) VV, Vv, vv. 

d) vv, VV, Vv. 

e) vv, Vv, VV 

 

2. Usando seus conhecimentos de probabilidade, Mendel chegou às seguintes conclusões, com exceção 

de uma delas. Indique-a: 
a) Há fatores definidos (mais tarde chamados genes) que determinam as características hereditárias. 

b) Uma planta possui dois alelos para cada caráter os quais podem ser iguais ou diferentes. 

c) Os alelos se distribuem nos gametas sem se modificarem e com igual probabilidade. 

d) Na fecundação, a união dos gametas se dá ao acaso, podendo-se prever as proporções dos vários 

tipos de descendentes. 

e) Os fatores (genes) responsáveis pela herança dos caracteres estão localizados no interior do 

núcleo, em estruturas chamadas cromossomos.  
 

3. Um homem de aspecto exterior normal, casado com uma mulher normal, tem 11 filhos, todos 

normais.O seu irmão gêmeo, univitelino, tem 6 filhos normais e dois albinos. Qual o genótipo dos dois 

irmãos e das duas mulheres? 
a) irmãos (Aa), 1ª mulher (AA) e 2ª mulher (Aa ou aa) 
b) irmãos (AA e Aa), 1ª mulher (Aa) e 2ª mulher (Aa ou aa) 
c) irmãos (AA), 1ª mulher (AA) e 2ª mulher (Aa ou aa) 
d) irmãos (AA), 1ª mulher (AA ou Aa) e 2ª mulher (Aa) 
e) irmãos (Aa), 1ª mulher (Aa) e 2ª mulher (AA) 

 

4. Um grupo de coelhos de mesmo genótipo foi mantido junto em uma gaiola e produziu 27 animais de 

coloração escura para 9 de coloração clara. Admitindo-se para C o gene dominante e c para o gene 

recessivo, qual o genótipo dos animais, respectivamente para machos e fêmeas? 
a) CC x cc 
b) Cc x CC 
c) cc x cc 
d) CC x CC  

e) Cc x Cc 

 

 

 

 

 



 

 
B

io
. 

5. Um estudante, ao iniciar o curso de Genética, anotou o seguinte: 
I. Cada caráter hereditário é determinado por um par de fatores e, como estes se separam na 

formação dos gametas, cada gameta recebe apenas um fator do par. 

II. Cada par de alelos presentes nas células diploides separa-se na meiose, de modo que cada célula 

haploide só recebe um alelo do par. 

III. Antes da divisão celular se iniciar, cada molécula de DNA se duplica e, na mitose, as duas 

moléculas resultantes se separam, indo para células diferentes. 
 

A primeira lei de Mendel está expressa em: 
a) I, somente. 
b) II, somente. 
c) I e II, somente. 
d) II e III, somente. 
e) I, II e III. 

 

6. 

da USP. Se estivesse vivo, Charles Darwin faria 200 anos em 2009. E foi ele que elaborou a teoria da 

seleção natural, que explica a evolução dos seres vivos. 
(Estado de S.Paulo, 08.02.2009. Adaptado) 

 

Segundo a teoria proposta por Charles Darwin, os seres vivos: 

a) São imutáveis, e isso significa que seus descendentes mantêm suas características por várias 

gerações. 

b) São induzidos a mudar quando o ambiente se altera, deixando mais descendentes adaptados. 

c) Mais fortes sempre sobrevivem e deixam descendentes mais fortes, sendo desnecessária a 

influência ambiental e genética. 

d) Tendem a se aperfeiçoar, independentemente das mudanças do meio ambiente, e a cada geração 

formam descendentes modificados. 

e) Mais adaptados apresentam maiores chances de sobrevivência e reprodução, passando aos 

descendentes suas características vantajosas. 

 

7. Um estudante do ensino médio, ao ler sobre o tegumento humano, fez a seguinte afirmação ao seu 

como os seus ancestrais, pois deixou de 

usar esses anexos como isolante térmico. Isso só foi possível porque o homem adquiriu uma 

inteligência que permitiu a confecção de roupas, protegendo-

pelo aluno, o professor explicou que isso: 

a) não ocorreu e a informação está de acordo com a teoria evolutiva de Lamarck, que pressupõe que 

estruturas do corpo que não são solicitadas desaparecem e essas características adquiridas são 

transmitidas aos descendentes. 

b) não ocorreu e a informação está de acordo com a teoria evolutiva de Lamarck, que pressupõe que 

existe variação genotípica entre indivíduos, sendo que aqueles portadores de características 

adaptativas conseguem sobreviver e deixar descendentes. 

c) não ocorreu e a informação está de acordo com a teoria evolutiva de Stephen Jay Gould, que 

pressupõe que os seres vivos não se modificam por interferência ambiental, mas sim por alterações 

genéticas intrínsecas. 

d) ocorreu de fato e a informação está de acordo com a teoria evolutiva de Darwin, que pressupõe 

que os seres vivos com características adaptativas favoráveis têm maiores chances de viver. 

e) ocorreu de fato e a informação está de acordo com a teoria evolutiva de Darwin, que pressupõe 

que os seres vivos por necessidade vão se modificando ao longo do tempo. 

 

8. ambiente afeta a forma e a organização dos animais, isto é, quando o ambiente se torna muito 

diferente, produz ao longo do tempo modificações correspondentes na forma e organização dos 

animais... As cobras adotaram o hábito de se arrastar no solo e se esconder na grama; de tal maneira 

que seus corpos, como resultados de esforços repetidos de se alongar, adquiriram comprimento 

 

 



 

 
B

io
. 

O trecho citado foi transcrito da obra Filosofia Zoológica de um famoso cientista evolucionista. 

Assinale a alternativa que contém, respectivamente, a ideia transmitida pelo texto e o nome do seu 

autor. 

a) Seleção natural  Charles Darwin. 

b) Herança dos caracteres adquiridos  Jean Lamarck. 

c) Lei do transformismo  Jean Lamarck. 

d) Seleção artificial  Charles Darwin. 

e) Herança das características dominantes  Alfred Wallace. 

 

9. Quais as características presentes nos indivíduos de uma espécie afim de que possamos afirmar que os 

mesmos são mais adaptados em comparação a outros indivíduos da mesma espécie: 

a) são maiores e solitários. 

b) comem mais e apresentam cores vibrantes. 

c) vivem mais e reproduzem mais. 

d) apresentam mais membros como pernas ou patas. 

e) são mais fortes. 

 

10. Considere as seguintes proposições: 

I. Os mais fortes sobrevivem independentemente da situação e do ambiente. 

II. A seleção natural visa ao aperfeiçoamento da espécie e sua adaptação ao meio. 

III. Não é possível compreender adaptação desvinculada de informações sobre o ambiente e a 

descendência. 

 

Segundo os princípios do darwinismo e da teoria sintética da evolução, está correto o que se afirma 

em 

a) I, apenas. 

b) II, apenas. 

c) III, apenas. 

d) I e II, apenas. 

e) I, II e III. 

 

 

QUESTÃO CONTEXTO   
 

 

 
Os Pterossauros são muitas vezes chamados de dinossauros, mas sabia que este fato está incorreto? De 

acordo com o cladograma abaixo, podemos observar a evolução dos dinossauros a partir dos répteis, e o 

grupo dos Pterossauros não está incluído dentro deste grupo. Porém, as aves estão: diversas características, 

como disposição dos ossos e sacos aéreos, incluem as aves dentro do grupo dos dinossauros. Agora você já 

pode dizer que já viu um dinossauro vivo! 
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Apesar de estarem distantes evolutivamente, as aves e os pterossauros possuem características semelhantes. 

Que tipo de evento evolutivo ocorreu, e porque, para que estas características existam? E como podemos 

chamar estes órgãos? 
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GABARITO 

 

 

Exercícios  

 

1. c  

Verde é recessivo, logo, C é vv. Do cruzamento de A e C, 100% foram amarelas, logo, A é AA. B, 

portanto, é Aa, o que é corroborado pelo cruzamento B e C, que resulta em 50% amarelas e 50% 

verdes. 

 

2.  e  

Mendel morreu antes do DNA ser descoberto, e não tinha como saber onde se localizavam os fatores.  

 

3.  a  

Se são gêmeos univitelinos, seu genótipo é igual. Se um dos gêmeos teve filhos daltônicos, o genótipo 

de ambos é Aa. A mulher que teve os filhos daltônicos só pode ser Aa ou aa. A mulher que teve 11 filhos 

normais é AA. 

 

4. e  

 

Pais de mesmo genótipo terão fenótipo igual. Se parte dos filhos nasceu diferente deles, isso significa 

que eles são heterozigotos.  

 

5. c 

A primeira lei de Mendel diz respeito à separação dos fatores hereditários na formação dos gametas, 

sendo assim somente a afirmação I e II diz respeito a essa lei. 

 

 

6. b 

o antibiótico selecionou variações resistentes a ela, que se multiplicam. 

 

7. e 

a seleção natural faz com que os mais aptos sejam selecionados positivamente em detrimento dos menos 

aptos, que apresentarão baixas frequências em uma população. 

 

8. c  

A obra é de Lamarck e relata suas considerações sobre o Transformismo baseano na Lei do Uso e Desuso 

e Transmissão dos Caracteres Adquiridos. 

 

9. c 

 os seres que vivem mais e se reproduzem mais têm maior capacidade de deixar descendentes. 

 

10. c  

o ambiente é fundamental e determina quais espécies estão adaptadas ou não ao ambiente. 

 

Questão Contexto 

 
O evento evolutivo que ocorreu foi a convergência evolutiva, onde características semelhantes surgem em 

organismos evolutivamente distantes por conta de características do meio e do nicho ecológico (no caso das 

aves e dos pterossauros, o meio e o nicho incluem a necessidade de voar). Os órgãos semelhantes são as 

asas, e eles são análogos, já que tem origem evolutiva diferente (ancestrais diferentes: nos pterossauros o 

ancestral é Ornithodirans e nas aves os ancestrais são Dinossauros). 
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contratualista/Maquiavel/Montesquieu 
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RESUMO  
 

 

Em um período marcado fortes mudanças políticas, especialmente pela formação dos Estados 

nacionais e pelos conflitos religiosos surgidos após a Reforma Protestante, alguns importantes filósofos, 

conhecidos como contratualistas, tomaram a peito a tarefa de encontrar uma nova resposta para o mais 

tradicional problema da filosofia política: afinal, por quê e para quê existe a autoridade do Estado? De fato, 

não há filósofo dedicado ao estudo do governo e das leis, desde a Grécia antiga, que não tenha se colocado 

diante desta pergunta e buscá-lo respondê-la. Justamente por isso, o que tornou a perspectiva contratualista 

interessante e inovadora não foi exatamente a questão que ela levantou, mas sim o modo como tentou 

resolvê-la. Criado pelo pensador britânico Thomas Hobbes, este novo de método para a justificação do poder 

político foi tão influente que mesmo autores que criticaram duramente as ideias de Hobbes, como Locke e 

Rousseau, assumiram o método contratualista. 

Curiosamente, o raciocínio que fundamenta a metodologia contratualista é algo bastante simples. 

Em primeiro lugar, se o que está em jogo é descobrir qual é a importância da ordem política, o primeiro 

passo é imaginar como seria a vida humana sem a política: uma condição chamada por Hobbes de estado de 

natureza. Uma vez concebido tal estado inicial pré-político, cabe entender o que levaria as pessoas deste 

estado de completa liberdade e ausência de leis a preferirem abandoná-lo e ingressarem no estado civil e 

político. Uma vez que no estado de natureza todos os homens seriam totalmente livres, o ingresso no estado 

político não poderia ser de modo algum imposto e só pode então ser compreendido como um contrato 

social, isto é, um acordo entre os indivíduos, que livremente abririam mão de sua autonomia completa a fim 

de constituírem o Estado. Não à toa, é por isso que a corrente iniciada por Hobbes é chamada de 

contratualismo: segundo esta visão, o que fundamenta e legitima o exercício do poder pelo Estado é um 

contrato livremente assumido pelos cidadãos em um hipotético estado de natureza. É necessário assinalar 

esse hipotético, pois os autores contratualistas não necessariamente se comprometem com a ideia de que 

este acordo foi literal e histórico. Para muitos, o contrato não passa de uma metáfora. 

 

O contratualismo de Hobbes 

 

 No caso específico de Hobbes, o uso da teoria contratualista levou a conclusões bastante 

conhecidas. De fato, sendo um pensador profundamente pessimista a respeito da natureza humana, o autor 

compreendia que o homem é acima de tudo um ser egoísta. Assim sendo, segundo Hobbes, em um estado 

de natureza, sem leis ou regras que os reprimam, os homens viveriam em um estado de conflito constante e 

irresolvível. Uma vez que todos os homens são auto-interessados e que nossos desejos frequentemente se 

opõem, pode-se dizer que  e que o estado de natureza seria uma permanente 

. Ora, que fazer então? Segundo Hobbes, há uma única saída possível para tal 

calamidade: a fim de obter a paz e a ordem, os homens teriam que renunciar à sua liberdade natural e se 

submeter ao Estado, uma instituição que governaria sobre eles, privando-os de sua liberdade e impondo seu 

domínio pela lei, mas que, em contrapartida, impediria a guerra e os conflitos entre os homens. Eis o contrato 

social hobbesiano. .  

Naturalmente, como se vê, a consequência mais imediata da filosofia política de Hobbes é a defesa 

do absolutismo como forma de governo. De fato, como o papel central do Estado é manter a ordem e conter 

o egoísmo natural humano, seu poder, segundo Hobbes, deve ser fortemente concentrado e o governante 

está autorizado a fazer tudo o que for necessário a fim de manter a ordem, ainda que pareça imoral. Com 

efeito, uma vez que se trata de um contrato, o povo não tem o direito de dar um passo atrás e reclamar sua 

liberdade de volta, rebelando-se contra o governo. Isto seria apenas descumprimento de contrato social 

estabelecido entre governantes e governados. 
 

O contratualismo de Locke e Rousseau 

 

Tal como Thomas Hobbes, John Locke também acreditava que a única maneira efetivamente razoável 

de justificar a existência do poder político seria através da metodologia contratualista. No entanto, diferente 

de seu predecessor, Locke não tinha uma visão tão pessimista da natureza humana. Esta divergência básica, 
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por sua vez, levou a outras maiores e mais relevantes, fazendo com que Locke defendesse um ideal de 

governo diretamente oposto àquele que Hobbes defendeu: enquanto o segundo foi um célebre advogado 

do absolutismo monárquico, Locke é considerado o pai do liberalismo político, uma concepção que vê na 

garantia da liberdade o papel central do governo. 

Antes de tudo, Locke discordava radicalmente da ideia de que o homem é basicamente um ser 

egoísta. De fato, ele não negava que somos autointeressados e buscamos a satisfação de nossos desejos, 

porém afirmava também que todos nós temos certo senso moral, certas noções elementares de certo e 

errado que nos impedem de agir de modo totalmente impulsivo. Com efeito, segundo Locke, o estado de 

natureza é um estado sem lei política, mas não é um estado absolutamente sem lei: vigora nele a lei moral 

racional, chamada por ele de lei da natureza, a qual nos indica o que é certo e errado independentemente 

da lei estabelecida pelo Estado. Com efeito, já no estado de natureza, os homens são capazes de perceber 

pela razão que são iguais e que, portanto, devem tratar-se de modo igualitário: é a igualdade essencial de 

todos os homens que exige um respeito igual de uns para com os outros. Por sua vez, também segundo 

Locke, da lei natural se derivam direitos naturais, isto é, certos bens básicos que todo ser humano merece 

ter reconhecidos. Tais direitos (embrião da ideia futura de direitos humanos), segundo Locke, são três: o 

direito à vida, à liberdade e à propriedade privada. Sua decorrência da lei natural seria nítida: se todos os 

homens são iguais, um não tem direito a tomar a vida do outro; se todos os homens são iguais, um não tem 

direito a se impor sobre a liberdade do outro; se todos os homens são iguais, ninguém tem direito a tomar 

para si aquilo que o outro adquiriu com seu trabalho. Vê-se assim que o trabalho seria o fundamento do 

direito à propriedade privada e que todos os três direitos se reduzem à defesa da liberdade do indivíduo 

frente aos demais. 

Ora, mas se o estado de natureza não é um conflito generalizado como pensava Hobbes, o que então, 

segundo Locke, levaria as pessoas a livremente abandoná-lo e ingressarem no estado político? Se já há uma 

lei moral racional que limita os impulsos egoístas do homem, qual seria o problema presente do estado de 

natureza a ser resolvido pelo Estado? Simples: o estado de natureza não seria um estado de guerra e o senso 

moral dos próprios homens evitaria nele muitos conflitos. Entretanto, não se pode negar que esses conflitos 

ocorreriam eventualmente e aí é que está o problema. Com efeito, apesar de possuir uma lei moral que o 

regule, o estado de natureza não possui uma autoridade para aplicar essa lei. Assim, quando os conflitos 

surgem no estado de natureza, apesar de eles não serem tão comuns como pensava Hobbes, o problema é 

que não há uma autoridade superior a quem os homens possam apelar e, portanto, todos os homens são 

juízes da lei natural. A falta dessa autoridade comum é que levaria os homens a decidirem ingressar no estado 

político mediante um contrato social. De fato, sem uma instituição a zelar pela justiça, os homens possuem 

direitos no estado de natureza, mas o aproveitamento desses direitos é incerto. 

Por sua vez, uma vez que a função do contrato social lockeano não é garantir a paz, mas sim garantir 

uma mais eficiente aplicação da justiça da lei da natureza e um mais seguro uso dos direitos naturais, tal 

contrato não implica, segundo o filósofo, a renúncia completa da liberdade. Ao contrário, como o papel do 

governo não é tanto manter a ordem, mas sim garantir os direitos básicos, seu poder não deve ser absoluto, 

mas sim limitado. A lei civil deve apenas exprimir e garantir a perfeita execução da lei natural e dos direitos 

básicos. Inclusive, para Locke, caso o governo não cumpra com seu papel e viole a lei moral e os direitos 

naturais, o povo tem o direito e mesmo o deve de se rebelar, afinal, um contrato quebrado não tem mais 

qualquer valor. 

Jean-Jacques Rousseau foi o mais importante filósofo iluminista a se dedicar à filosofia política. Seus 

textos sobre a origem e os limites do poder do Estado obtiveram enorme repercussão não apenas nos 

debates filosóficos, mas em toda a sociedade européia do século XVIII, tendo grande influência, por 

exemplo, na Revolução Francesa. Tal como Locke e Hobbes, Rousseau era um contratualista. Chegou ele, 

porém, a conclusões totalmente diferentes dos dois pensadores ingleses. Ao analisar qual seria a condição 

do homem no estado de natureza, sem qualquer tipo de laço político, totalmente livre e independente, 

Rousseau não concluiu que esse estado seria de guerra de todos contra todos como pensava Hobbes, 

tampouco que seria guiado por uma lei natural da razão, de acordo com o que imaginava Locke. Rousseau, 

na verdade, pensava que o estado de natureza seria um estado de absoluta paz e tranquilidade, mesmo sem 

qualquer lei, política ou racional, que o regulasse. É que, para o filósofo iluminista, o homem é naturalmente 

bom; a sociedade é que o corrompe. Segundo Rousseau, sem a intervenção das normas sociais, o homem 

se comportaria como um animal, guiando-

 amor de si (interesse 

pelo próprio bem estar e conservação) e a piedade (repugnância natural pela morte ou sofrimento de 

qualquer ser sensível, em especial os semelhantes), então o estado de natureza seria, a princípio, totalmente 

pacífico, pois os homens jamais se atacariam gratuitamente. Por que, então, surgiu o Estado político? Bem, 

os problemas no estado de natureza se iniciaram quando surgiu a propriedade privada. A princípio somente 

um modo de cada um manter sua sobrevivência, a propriedade acabou por introduzir a desigualdade social, 
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opondo ricos e pobres e gerando uma série de conflitos e lutas por poder. Foi quando surgiu a necessidade 

de um poder comum para regular a vida das pessoas e as regras de justiça e moralidade ditadas pela razão se 

tornaram mais importantes que os instintos e sentimentos naturais: surgiu a política. Perceba, porém, que o 

Estado não surge aí como um bem, mas sim apenas para impedir um mal maior. Ideal mesmo seria que tudo 

permanecesse tal como antes da propriedade privada. Como, porém, isso não é possível, como o homem já 

se encontrava irremediavelmente corrompido pela vida em sociedade, então que haja a política. É necessário 

lembrar, porém, diz Rousseau, que o contrato social não é um acordo entre senhores e escravos, mas sim 

um pacto político entre iguais para instaurar uma vontade geral que deverá sobrepor-se a todas as vontades 

particulares. Assim, é necessário diferenciar governo e soberania. Se o governo pode ser exercido por um 

único indivíduo ou um grupo limitado, a soberania, por sua vez, é e permanece sempre sendo do povo como 

um todo. Na medida em que o governo não cumpra a vontade geral, o povo tem todo o direito de substituir 

aquele que não está exercendo corretamente sua função. Não à toa, Rousseau era um crítico do absolutismo 

considerava a democracia uma forma superior de governo. 

 

Maquiavel 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

acabamos por desconhecê-lo.  

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

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

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

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

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

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

saia dos limites.  

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

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

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

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

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

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

que o medo é muito mais firme do que o amor. Mas veja: apesar de separar inteiramente a ética e a religião 

da política, Maquiavel não está defendendo que o monarca possa agir como um tirano inteiramente arbitrário, 

que faz o que quer sem se importar com os demais e impõe sua força de modo inteiramente autoritário. O 

que Maquiavel diz é que o príncipe deve agir de modo bruto quando for necessário. Para ele, se o rei se utiliza 

da brutalidade sem um motivo razoável, ele não só não está cumprindo seu papel, como também o está 

pondo em perigo e diminuindo sua autoridade perante o povo.  

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

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

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

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

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

a manutenção do Estado e da ordem política exigem. Sem se pautar por parâmetros morais ou religiosos, o 

príncipe deve sempre fazer o que for preciso, no momento certo. 

 

Montesquieu 
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Montesquieu  (1689  1755), filósofo francês e filho de nobres, crítico feroz da monarquia absolutista 

 Nesta obra ele 

trata das leis e das instituições a partir de um vasto estudo sobre as legislações existentes em diversos lugares 

do mundo e em diferentes momentos do tempo.  Ele desenvolveu uma teoria de governo  em que, seguindo 

as ideias do constitucionalismo, a autoridade é conferida por meios legais, o que seria fundamental para 

impedir decisões políticas violentas e arbitrárias. 

Deve-se a Montesquieu a ideia da separação e da harmonia dos poderes, o que hoje é ainda vigente 

nas democracias contemporâneas.  Ele parte da ideia de que apenas o poder pode frear o poder e, portanto, 

é necessário que cada um dos três poderes (executivo, legislativo e judiciário) permaneça autônomo, não 

podendo ser constituído pelas mesmas pessoas.  É importante notar que o artigo 16 da Declaração dos 

direitos do homem e do cidadão  assegurada a 

 

No entanto, é notável o fato de que a separação dos poderes, pela qual o filósofo francês é mais 

conhecido, não é tão clara quanto pode parecer se levarmos a s

 A 

questão principal era haver um equilíbrios, uma harmonia, entre esses poderes. 

 

 

 

 

EXERCÍCIOS  
 

1. Leia o seguinte texto de Locke: 
Aquele que se alimentou com bolotas que colheu sob um carvalho, ou das maçãs que retirou das 

árvores na floresta, certamente se apropriou deles para si. Ninguém pode negar que a alimentação é 

sua. Pergunto então: Quando começaram a lhe pertencer? Quando os digeriu? Quando os comeu? 

Quando os cozinhou? Quando os levou para casa? Ou quando os apanhou?  
(LOCKE, J. Segundo Tratado Sobre o Governo Civil. 3 ed. Petrópolis: Vozes, 2001, p. 98) 

Com base no texto e nos conhecimentos sobre o pensamento de John Locke, é correto afirmar que a 

propriedade: 
I. Tem no trabalho a sua origem e fundamento, uma vez que ao acrescentar algo que é seu aos 

objetos da natureza o homem os transforma em sua propriedade. 

II. A possibilidade que o homem tem de colher os frutos da terra, a exemplo das maçãs, confere a ele 

um direito sobre eles que gera a possibilidade de acúmulo ilimitado. 

III. Animais e frutos, quando disponíveis na natureza e sem a intervenção humana, pertencem a um 

direito comum de todos. 

IV. Nasce da sociedade como consequência da ação coletiva e solidária das comunidades organizadas 

com o propósito de formar e dar sustentação ao Estado. 

 

Assinale a alternativa correta. 
a) Somente as afirmativas I e II são corretas. 
b) Somente as afirmativas I e III são corretas. 
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas. 
d) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas. 
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas. 
 

2. Os filósofos contratualistas elaboraram suas teorias sobre os fundamentos ou origens do poder do 

Estado a partir de alguns conceitos fundamentais tais como, a soberania, o estado de natureza, o 

estado civil, o estado de guerra, o pacto social etc. 
  
[...] O estado de guerra é um estado de inimizade e destruição [...] nisto temos a clara diferença entre 

o estado de natureza e o estado de guerra, muito embora certas pessoas os tenham confundido, eles 

estão tão distantes um do outro [...]. 
LOCKE, John. Segundo Tratado sobre o Governo. São Paulo: Ed. Abril Cultural, 1978. 

 

 

 

Leia o texto e assinale a alternativa correta. 
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a) Para Locke, 

 

b) Segundo Locke, o estado de natureza se confunde com o estado de guerra. 

c) Segundo Locke, para compreendermos o poder político, é necessário distinguir o estado de 

guerra do estado de natureza. 

d) Uma das semelhanças entre Locke e Hobbes está no fato de ambos utilizarem o conceito de estado 

de natureza exatamente com o mesmo significado. 

 

3. Os filósofos contratualistas elaboraram suas teorias sobre os fundamentos ou origens do poder do 

Estado a partir de alguns conceitos fundamentais tais como, a soberania, o estado de natureza, o 

estado civil, o estado de guerra, o pacto social etc. 
  
Com base em seus conhecimentos e no texto a seguir, assinale a alternativa correta, segundo Hobbes. 
[...] a condição dos homens fora da sociedade civil (condição esta que podemos adequadamente 

chamar de estado de natureza) nada mais é do que uma simples guerra de todos contra todos na qual 

todos os homens têm igual direito a todas as coisas; [...] e que todos os homens, tão cedo chegam a 

compreender essa odiosa condição, desejam [...] libertar-se de tal miséria. 
HOBBES, Thomas. Do Cidadão, São Paulo: Ed. Martins Fontes, 1992. 

  
a) O estado de natureza não se confunde com o estado de guerra, pois este é apenas circunstancial 

ao passo que o estado de natureza é uma condição da existência humana. 

b) A condição de miséria a que se refere o texto é o estado de natureza ou, tal como se pode 

compreender, o estado de guerra. 

c) O direito dos homens a todas as coisas não tem como consequência necessária a guerra de todos 

contra todos. 

d) A origem do poder nada tem a ver com as noções de estado de guerra e estado de natureza. 

 

4. Para Hobbes, 
[...] o poder soberano, quer resida num homem, como numa monarquia, quer numa assembleia, como 

nos estados populares e aristocráticos, é o maior que é possível imaginar que os homens possam criar. 

E, embora seja possível imaginar muitas más consequências de um poder tão ilimitado, apesar disso as 

consequências da falta dele, isto é, a guerra perpétua de todos homens com os seus vizinhos, são 

muito piores. 
(HOBBES, T. Leviatã. Tradução de João Paulo Monteiro e Maria Beatriz Nizza da Silva. São Paulo: Nova Cultural, 1988. 

capítulo XX, p. 127.) 
 

Com base na citação e nos conhecimentos sobre a filosofia política de Hobbes, assinale a alternativa 

correta. 
a) Os Estados populares se equiparam ao estado natural, pois neles reinam as confusões das 

assembleias. 

b) Nos Estados aristocráticos, o poder é limitado devido à ausência de um monarca. 

c) O poder soberano traz más consequências, justificando-se assim a resistência dos súditos. 

d) As vantagens do estado civil são expressivamente superiores às imagináveis vantagens de um 

estado de natureza. 

e) As consequências do poder soberano são indesejáveis, pois é possível a sociabilidade sem Estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Para Locke, o estado de natureza é um estado de liberdade e de igualdade. 
(LOCKE, J. Segundo tratado sobre o governo civil. Tradução de Magda Lopes e Marisa Lobo da Costa. Petrópolis: Vozes, 

1994. p. 83.) 
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Com base nos conhecimentos sobre a filosofia política de Locke, assinale a alternativa correta. 
a) No estado de natureza, a liberdade dos homens consiste num poder de tudo dispor a partir da 

força e da argúcia. 

b) Os homens são iguais, pois todos têm o mesmo medo de morte violenta em mãos alheias. 

c) A liberdade dos homens determina que o estado de natureza é um estado de guerra de todos 

contra todos. 

d) A liberdade no estado de natureza não consiste em permissividade, pois ela é limitada pelo direito 

natural. 

e) Nunca houve na história um estado de natureza, sendo este apenas uma hipótese lógica. 

 

6. Thomas Hobbes explica a origem da sociedade e do Estado mediante a ideia de um pacto ou acordo 

entre os indivíduos para regulamentar o convívio social e garantir a paz e a segurança de todos.  

 

Sobre a teoria política de Thomas Hobbes, assinale o que for correto. 
(01) Segundo Thomas Hobbes, no estado de natureza, o comportamento dos homens é pacífico, o que 

é condição para instauração do pacto de respeito mútuo às liberdades individuais. 

(02) Segundo Thomas Hobbes, no estado de natureza, o homem dispõe de toda liberdade e poder 

para realizar tudo quanto sua força ou astúcia lhe permitir. 
(04) Segundo Thomas Hobbes, o Estado é a unidade formada por uma multidão de indivíduos que 

concordaram em transferir seu direito de governarem a si mesmos à pessoa ou à assembleia de 

pessoas que os represente e que possa assegurar a paz e o bem comum. 
(08) Na obra Leviatã, para caracterizar o Estado, Thomas Hobbes utiliza a figura do Novo Testamento, 

o Leviatã, cuja função é salvar os homens do poder despótico dos reis. 
(16) Segundo Thomas Hobbes, o Estado não dispõe de poder absoluto algum. É ilegítimo o uso da 

força pelo soberano para constranger os súditos, pois o controle do poder instituído, como o 

próprio poder, deve assentar-se no acordo e no convencimento. 

SOMA: (  ) 

 

7. 

Hobbes pensa a respeito do estado 

natural em que vivem os homens. O estado de natureza é o modo de ser que caracterizaria o homem 

antes de seu ingresso no estado social. O altruísmo não seria, portanto, natural. No estado de natureza 

o recurso à violência generaliza-se, cada qual elaborando novos meios de destruição do próximo, com 

tural, como fazem 

as abelhas e as formigas. O acordo entre elas é natural; entre os homens, só pode ser artificial. Nesse 

sentido, os homens são levados a estabelecer contratos entre si. Para o autor do Leviatã, o contrato é 

estabelecido unicamente entre os membros do grupo, que, entre si, concordam em renunciar a seu 

direito a tudo para entregá-lo a um soberano capaz de promover a paz. Não submetido a nenhuma lei, 

o soberano absoluto é a própria fonte legisladora. A obediência a ele deve ser total. 
(João Paulo Monteiro. Os Pensadores, 2000.) 

 

Caracterize a diferença entre estado de natureza e vida social, segundo o texto, e explique por que a 

 
 

8. Leia com atenção o texto a seguir. 

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

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

O verdadeiro príncipe é aquele que sabe tomar e conservar o poder (...). 
CHAUÍ, M. Convite à filosofia. São Paulo:  

Ática, 2000. p. 396. 

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

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

b) O príncipe deve ser flexível às circunstâncias, mudando com elas para dominar a sorte ou fortuna. 
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c) O príncipe precisa unificar, em todas as suas ações, as virtudes clássicas, como a moderação, a 

temperança e a justiça. 

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

seu povo. 

 

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

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

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

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

, inclusive os governantes. Afinal, como registrado 

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

  

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

prejudicial e quando as causas que o determinaram cessem de existir. 
MAQUIAVEL, N. Opríncipe. Maquiavel. São Paulo: Abril Cultural, 1973, p. 79-80. (Coleção Os pensadores). 

   

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

a) Trata-se da fortuna

de virtú  

b) Trata-se da virtú fortuna quando se refere ao 

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

riquezas. 

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

relação com as noções de virtú e fortuna. 

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

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

 

 

10. Analise o texto político, que apresenta uma visão muito próxima de importantes reflexões do filósofo 

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

distintas. 

  

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

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

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

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

França. Isso é condenável? Os ditadores eram a única esperança do Ocidente de continuar tendo 

acesso ao petróleo árabe e de manter um mínimo de informação sobre as organizações terroristas 

islâmicas. Antes de condenar, reflita sobre a frase do mais extraordinário diplomata americano do 

século passado, George Kennan, morto aos 101 anos em 2005: "As sociedades não vivem para 

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

viver". 
(Veja, 02 mar. 2011. Adaptado.) 

  

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

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

sobre populações civis. 

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

manifestação de autoritarismo por parte dos governantes. 

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

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

e) refletiu sobre a política através de aspectos prioritariamente pragmáticos. 

 

11. Maquiavel esteve empenhado na renovação da política em um período ainda dominado pela teologia 

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

humanos. Em sua obra mestra, O príncipe, escreveu: 
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MAQUIAVEL, N. O príncipe. Tradução Lívio Xavier. São Paulo: Nova Cultural, 1987. Coleção Os Pensadores. p. 108. 

 

Assinale a alternativa que fundamenta essa afirmação de Maquiavel. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

12. Leia o texto a seguir. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

correta. 

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

segundo a moralidade convencional e cristã. 

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

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

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

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

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

materialização de uma vontade superior e divina. 

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

que a estabilidade e a certeza são constantes nessa dimensão. 

 

13. O príncipe, portanto, não deve se incomodar com a reputação de cruel, se seu propósito é manter o 

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

que, por muita piedade, permitem os distúrbios que levem ao assassínio e ao roubo. 
MAQUIAVEL, N. O Príncipe, São Paulo: Martin Claret, 2009. 

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

 

a) inércia do julgamento de crimes polêmicos. 

b) bondade em relação ao comportamento dos mercenários.  

c) compaixão quanto à condenação dos servos  

d) neutralidade diante da condenação dos servos.  

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

 

 

 

 

 

14. Para que não haja abuso, é preciso organizar as coisas de maneira que o poder seja contido pelo poder. 

Tudo estaria perdido se o mesmo homem ou o mesmo corpo dos principais, ou dos nobres, ou do 

povo, exercesse esses três poderes: o de fazer leis, o de executar as resoluções públicas e o de julgar 

os crimes ou as divergências dos indivíduos. Assim, criam-se os poderes Legislativo, Executivo e 

Judiciário, atuando de forma independente para a efetivação da liberdade, sendo que esta não existe 

se uma pessoa ou grupo exercer os referidos poderes concomitantemente. 
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MONTESQUIEU, B. Do espírito das leis. São Paulo: Abril Cultural, 1979 (adaptado). 

  

A divisão e a independência entre os poderes são condições necessárias para que possa haver 

liberdade em um Estado. Isso pode ocorrer apenas sob um modelo político em que haja 

a) exercício de tutela sobre atividades jurídicas e políticas.    

b) consagração do poder político pela autoridade religiosa.    

c) concentração do poder nas mãos de elites técnico-científicas.    

d) estabelecimento de limites aos atores públicos e às instituições do governo.    

e) reunião das funções de legislar, julgar e executar nas mãos de um governante eleito.    

   

15. Os textos abaixo referem-se a pensadores cujas obras e ideias exerceram forte influência em 

importantes eventos ocorridos nos séculos XVII e XVIII. Leia-os e aponte a alternativa que os relaciona 

corretamente a seus autores: 

I. Dois Tratados Sobre Governo a ideia de um Estado de base 

contratual. Esse contrato imaginário entre o Estado e os seus cidadãos teria por objeto garantir os 

direitos naturais do homem, ou seja, liberdade, felicidade e prosperidade. A maioria tem o direito 

de fazer valer seu ponto de vista e, quando o Estado não cumpre seus objetivos e não assegura aos 

cidadãos a possibilidade de defender seus direitos naturais, os cidadãos podem e devem pegar em 

armas contra seu soberano para assegurar um contrato justo e a defesa da  

II. 

(legislativo, executivo e judiciário). Em sua obra O Espírito das Leis alegava que tudo estaria 

perdido se o mesmo homem ou a mesma corporação exercesse esses três poderes: o de fazer leis, 

o de executar e o de julgar os crimes ou as desavenças dos particulares. Afirmava que só se impede 

 

 

a) I  John Locke; II  Voltaire;    

b) I  John Locke; II  Montesquieu;    

c) I  Rousseau; II  John Locke;    

d) I  Rousseau; II  Diderot;    

e) I  Montesquieu; II  Rousseau.    

 

  



 

 
F

il
. 

 

GABARITO 

 

Exercícios 
1. b 

A, C, D e E  Incorretas. Apesar de defender o acúmulo de bens e o direito à propriedade, Locke não 

confere esse direito às coisas que estão disponíveis a todos na natureza. Sobre estes todos tem direito. 

B  Correta. A propriedade e os bens, e consequentemente o acúmulo dos mesmos, só é de direito 

quando o homem dispensou força no trabalho de sua plantação e conservação destas, ou seja, 

acrescentou algo de seu aos objetos da natureza. 

 
 

2. c 

As afirmativas A e B estão incorretas, porque esse pensamento era de Hobbes. A afirmativa C está correta, 

pois Locke é precursor das ideias liberais, não vendo na sociedade a necessidade de dominação 

estatal que se encontra em Hobbes. Essa nova forma de pensar o Estado entendia que ele deveria ter um 

caráter organizativo, mas não de intervenção nas liberdades civis, que estavam muito longe de um estado 

de guerra. A afirmativa D está incorreta, porque os dois autores viam o estado de natureza de forma 

diferenciada: para Hobbes, era o mesmo que um estado de guerra, enquanto para Locke a razão humana 

permitiria ao homem viver sem ter de recorrer à violência, de acordo com um pressuposto de direito 

natural comum a todos. 
 

3. b 

A afirmativa A está incorreta, porque o estado de natureza não é uma condição da existência humana, 

apenas um momento dela. Além disso, no pensamento de Hobbes o estado de natureza se confunde 

com o estado de guerra, pois viver em natureza significa viver em guerra. A afirmativa C está incorreta, 

pois contraria o entendimento de Hobbes, segundo o qual ter direito a todas as coisas significa estar 

sempre em guerra por elas. A afirmativa D está incorreta, porque, para Hobbes, o poder estatal absoluto 

surge justamente para se sobrepor ao estado de natureza, pacificando-o em uma vontade comum. 
 

4. d 

A, B, C e E incorretas. Para Hobbes, os estados populares e aristocráticos são equiparados ao estado de 

natureza, onde cada um quer uma coisa e reina uma discórdia permanente, um estado de guerra 

constante. O poder soberano, ou poder absoluto do Estado, quando da necessidade de um pacto (já que 

para Hobbes o homem não é sociável por natureza), é a única forma de poder que assegura aos homens 

a paz e a segurança que não são possíveis em estado de natureza. 

D correta. O contrato garante a passagem do estado de natureza para o estado civil onde o soberano 

garante a paz e a segurança de seus súditos, que abrem mão de sua liberdade em estado de guerra, para 

uma liberdade vigiada, mas garantida. 
 

5. d 

a) Incorreta. Para Hobbes, a força e a argúcia garantem a sobrevivência em estado de natureza. 

b) Incorreta. Para Hobbes, o estado de natureza é um estado de guerra constante de uns contra outros, 

e, nesse sentido, todos são iguais por correrem o mesmo risco. 

c) Incorreta. Para Hobbes, a liberdade acarreta riscos. Somente o Estado soberano acabaria com essa 

guerra. 

d) Correta. Locke considera o estado de natureza como um estado de perfeição: é um estado de perfeita 

liberdade, em que cada um regulamenta suas próprias ações e dispõe de suas posses e de si mesmo 

como bem lhe aprouver, dentro dos limites da lei da natureza, que regulamenta tudo. 

e) Incorreta. Segundo Rousseau, nunca houve na história tal período, mas pode se inferir, logicamente, 

que tenha existido antes das primeiras aglomerações humanas. 
 

6. 02 + 04 = 06 

02 e 04 corretas.Tal liberdade e poder para fazer tudo o que lhe aprouver são responsáveis pela 

necessidade do pacto social, tendo em vista a guerra de todos contra todos em estado de natureza. 

Assim, estes indivíduos concordam em transferir sua liberdade a um soberano, tornando-se súditos 
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obedientes, mas atentos, pois a qualquer momento os indivíduos podem unir-se para depor o déspota, 

se este for o caso. 

01, 08 e 16 incorretas. O Leviatã caracteriza um Estado não despótico guiado por preceitos cristãos. Assim, 

o Estado dispõe de um poder absoluto sobre os indivíduos, e se for necessário o uso da força para 

controlar alguma desarmonia, esta se faz justificada pelo bem comum que pode produzir. O povo está 

de acordo com tais preceitos à medida que elege um soberano que os governará. 
 

7. No estado de natureza todos os homens são completamente livres, pois o direito natural (que permite 

ao homem ter e fazer tudo) é igual e inato para todos. Desta forma, não existe um poder regulador, pois 

se todos são iguais, ninguém se sujeita a ninguém e a solução dos conflitos de interesse só pode se dar 

através da guerra. Por sua vez, quando se constitui a vida social, parte da liberdade que o homem possui 

no estado de natureza é sacrificada ao criar-se um ente externo (regras e um aplicador delas) que possa 

regular os conflitos de vontade. Este pacto, que Hobbes diz ser um contrato social, tem o condão de 

permitir a paz social ao mesmo tempo em que cria a figura de um soberano ao qual todos têm de se 

sujeitar. 

surge a partir de um pressuposto da razão e não divino. Em Hobbes, o direito natural, que na Idade Média 

era visto como um legado de Deus, passa a ser encarado como um legado da própria razão humana: é o 

homem que conhece o seu direito natural racionalmente (pois pensa) e por isso pode cobrá-lo ou impô-

lo. Quando decide, portanto, abrir mão deste mesmo direito, o faz racionalmente com vistas à 

preservação da própria vida, que sabe estar em risco no estado de natureza. A justificativa do soberano, 

neste contexto, não pode mais recorrer a uma origem divina, mas somente a uma necessidade 

estritamente terrena de sobrevivência. 
 

8. b  

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

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

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

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

enfrentar as mudanças que a fortuna pode trazer, adaptando-se a elas da maneira que for necessário. 

Todas as outras alternativas colocavam como características do príncipe a bondade, algo desnecessário 

na visão de Maquiavel, que entendia que mais valia ao príncipe ser temido por seu poder e sua habilidade 

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

 

9. a  

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

a capacidade de governar, que ele pode controlar, como demonstram os exemplos. A afirmativa B está 

incorreta, porque "as causas mudaram" indica ação externa, portanto, fora do alcance do 

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

está incorreta, pois a frase está relacionada às noções maquiavélicas de virtú e fortuna, tratando da 

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

porque o fragmento indica a possibilidade de mudança de circunstâncias ("quando as causas que o 

determinaram cessem de existir"). 

 

10. e 

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

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

e pragmatismo para tomar as decisões corretas e se manter no poder. É a relação entre a fortuna (que é 

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

Maquiavel não defendia a ditadura como modelo apropriado ou inapropriado. O governante, na verdade, 

teria de saber qual governo seria o melhor em cada momento. A opção B está incorreta porque Maquiavel 

não foi teórico da democracia liberal, mas dos regimes de poder centralizados. A opção C está incorreta 

porque Maquiavel também não foi teórico do socialismo científico, doutrina que surgiria muito depois 

de sua morte. A D está errada porque Maquiavel não foi um escolástico e não fazia associações entre a 

moralidade cristã e a vida política. A afirmativa correta é a E, sendo o pragmatismo a principal 

característica da visão política de Maquiavel. 
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11. b  

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

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

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

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

jogo de forças da política para agir. 

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

política é a norma maior, devendo negar a moralidade cristã na avaliação de seus gestos para não perder 

a força e a finalidade de suas ações. 

 

12. b  

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

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

ditames da moralidade convencional muitas vezes precisam ser deixados de lado. Para salvar o Estado, o 

Príncipe deve aprender os meios de não ser bom. 

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

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

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

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

ou extra-humana. 

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

e na política.  

 

13. e  

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

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

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

 

14. d  

A liberdade não pode ser definida como a permissão de fazer tudo, mas sim apenas aquilo que se instituiu 

permitido através da Lei formulada por um legislador capaz. Ora, se todos pudessem fazer tudo que 

desejassem, pensa Montesquieu, então não haveria liberdade, pois todos abusariam constantemente 

dessa permissão de fazer tudo. 

possui de sua segurança; e, para que se tenha esta liberdade, cumpre que o governo seja de tal modo, 

ontesquieu. Do espírito das Leis. In Coleção Os 

pensadores. São Paulo: Abril Cultural, 1979, p. 169). 

De modo que devemos considerar necessário um equilíbrio do poder para que não ocorra algum abuso 

dele, e a disposição das instituições deve se dar de tal maneira que os poderes se balanceiem. São livres, 

apenas os estados moderados, pois neles os poderes Legislativo, Executivo, Judiciário se contrapõem 

garantindo a integridade e autonomia de cada um, e a liberdade de todos os cidadãos.   

 

15. b 

John Locke (1632-1704) é considerado o patrono do liberalismo clássico. O liberalismo é uma ideologia 

que promove a liberdade da sociedade civil exigindo que o governo seja limitado constitucionalmente, 

que as liberdades individuais sejam garantidas, que a expressão do cidadão seja livre, que o mercado não 

seja regulado pelo governo, que a propriedade privada seja garantida, que o mercado não seja regulado 

pelo governo, etc. 

Montesquieu (1689-1755) é um filósofo político cuja obra O Espírito das Leis formula uma teoria sobre a 

tripartição dos poderes (executivo, judiciário e legislativo). Segundo esta teoria os poderes estariam 

separados, e seriam interdependentes. Assim se buscava resolver o problema do favorecimento daquele 

que estivesse hegemonicamente no poder garantindo que os poderes podassem uns aos outros.   
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RESUMO   
 

 

As colisões são classificadas de acordo com a energia conservada no choque.  

Vamos usar a queda de uma bola sem resistência do ar para classificar as colisões.  

A bola é abandonada de uma altura h, a partir do repouso.  

  

  
 

Se após a colisão a esfera atingir a altura inicial, isso significa que não houve transformação de energia 

mecânica em outra forma de energia. O choque é classificado como perfeitamente elástico.  

 

  
 

Se após a colisão a esfera atingir uma altura menor, parte da energia mecânica foi transformada. O choque é 

chamado parcialmente elástico.  
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Se após o choque os corpos ficarem unidos, ocorre a perda máxima de energia e o choque é classificado de 

perfeitamente inelástico.  

  
 

Para um choque entre duas partículas A e B, o coeficiente de restituição (e) é definido como a razão entre o 

módulo da velocidade relativa entre A e B pouco depois do choque (velocidade relativa de afastamento) e o 

módulo da velocidade relativa entre A e B pouco antes do choque (velocidade relativa de aproximação)  

 

  
 

Choque elástico: e= 1  

Choque parcialmente elástico: 0<e<1  

Choque inelástico: e=0 (corpos unidos)  

 

Dica: Em uma colisão unidimensional perfeitamente elástica entre corpos de massas iguais, ocorre troca de 

velocidades.  

 
 

EXERCÍCIOS  
 

 

1. A lei de conservação do momento linear está associada às relações de simetrias espaciais. 

Nesse contexto, considere uma colisão inelástica entre uma partícula de massa M e velocidade V e um 

corpo, inicialmente em repouso, de massa igual a 10M. 

Logo após a colisão, a velocidade do sistema composto pela partícula e pelo corpo equivale a: 

a) V/10 

b) 10V 

c) V/11 

d) 11V 

 

2. Em um dado jogo de sinuca, duas das bolas se chocam uma contra a outra. Considere que o choque 

é elástico, a colisão é frontal, sem rolamento, e despreze os atritos. No sistema composto pelas duas 

bolas há conservação de 

a) momento linear e força 

b) energia cinética e força 

c) momento linear e energia cinética 

d) calor e momento linear 
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3. O pêndulo de Newton pode ser constituído por cinco pêndulos suspensos em um mesmo suporte. Em 

um dado instante, as esferas de três pêndulos são deslocadas para a esquerda e liberadas, deslocando-

se para a direita e colidindo elasticamente com as outras duas esferas, que inicialmente estavam 

paradas. 

 

 
 

O movimento dos pêndulos após a primeira colisão está representado em: 

 

 
 

4. Considere as três afirmações abaixo. 

I. Em qualquer processo de colisão entre dois objetos, a energia cinética total e a quantidade de 

movimento linear total do sistema são quantidades conservadas. 

II. Se um objeto tem quantidade de movimento linear, então terá energia mecânica. 

III. Entre dois objetos de massas diferentes, o de menos massa jamais terá quantidade de movimento 

linear maior do que o outro. 

 

Quais estão corretas? 

a) Apenas I 

b) Apenas II 

c) Apenas III 

d) Apenas I e II 

e) I, II e III 
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5. Considere um patinador X que colide elasticamente com a parede P de uma sala. Os diagramas abaixo 

mostram segmentos orientados indicando as possíveis forças que agem no patinador e na parede, 

durante e após a colisão. Note que segmento nula indica força nula. 

 

 
 

Supondo desprezível qualquer atrito, o diagrama que melhor representa essas forças é designado por: 

a) I 

b) II 

c) III 

d) IV 

 

6. Em uma mesa de sinuca, uma bola é lançada frontalmente contra outra bola em repouso. Após a 

colisão, a bola incidente para e a bola alvo (bola atingida) passa a se mover na mesma direção do 

movimento da bola incidente. Supondo que as bolas tenham massas idênticas, que o choque seja 

elástico e que a velocidade da bola incidente seja de 2 m/s, qual será, em m/s, a velocidade inicial da 

bola alvo após a colisão? 

a) 0,5 

b) 1 

c) 2 

d) 4 

e) 8 

 

7. Uma bola feita com massa de modelar, realizando movimento retilíneo uniforme, colide frontalmente 

com outra bola de mesmo material que estava em repouso. Após a colisão, as duas bolas permanecem 

unidas enquanto se movem. Considere que as bolas formam um sistema de corpos isolados e o 

movimento ocorre todo em uma única direção. As alternativas a seguir mostram o comportamento da 

energia cinética (EC) do sistema de corpos antes e depois da colisão. 

 

Assinale a alternativa que corresponde à colisão descrita. 
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8. Duas esferas  A e B  de massas respectivamente iguais a 3 kg e 2 kg estão em movimento 

unidimensional sobre um plano horizontal perfeitamente liso, como mostra a figura 1. 

 
 

Inicialmente as esferas se movimentam em sentidos opostos, colidindo no instante t1. A figura 2 

representa a evolução das velocidades em função do tempo para essas esferas imediatamente antes e 

após a colisão mecânica. 

 

 
 

Sobre o sistema formado pelas esferas A e B, é correto afirmar que: 

a) Há conservação da energia cinética do sistema durante a colisão. 

b) Há dissipação de energia mecânica do sistema durante a colisão. 

c) A quantidade de movimento total do sistema formado varia durante a colisão. 

d) A velocidade relativa de afastamento dos corpos após a colisão é diferente de zero. 

e) A velocidade relativa entre as esferas antes da colisão é inferior à velocidade relativa entre elas 

após colidirem. 

 

 

QUESTÃO CONTEXTO   
  

 

 
 

Em um experimento utilizando bolas de bilhar, uma bola A é arremessada com velocidade horizontal de 

módulo vA, em uma superfície horizontal fixa e sem atrito. A bola A colide elasticamente com outra bola 

idêntica, B. Sobre o movimento do centro de massa do conjunto de bolas, sabendo que a bola B está sempre 

em contato com a superfície, assinale a alternativa CORRETA. 

 

a) Permanece em repouso, durante o movimento de A e B na plataforma. 

b) Permanece em repouso, durante o movimento na rampa da partícula B. 

c) Está em movimento uniformemente variado, antes da colisão. 

d) Está em movimento uniforme, depois da colisão, enquanto B ainda está na plataforma. 

e) Está em movimento uniforme, durante o movimento descendente da partícula B. 

 

 

 

 

 



 

 
F

ís
. 

 

GABARITO 

 

 

Exercícios  
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2. c 

 
 

3. c 

 
 

4. b 

 
 

5. a 

 
 

6. c 

 
 

 

7. a 
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8. b 
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RESUMO   
 

 

Impulso �⃗� de uma força constante 

Forças de grande intensidade, ainda que atuem por curtos intervalos de tempo, provocam grandes variações 

na quantidade de movimento dos corpos. Por exemplo, as forças que atuam em um carro durante um teste 

de colisão (crash test), apesar de atuarem sobre o veículo durante um pequeno intervalo de tempo, provocam 

uma grande variação na quantidade de movimento do carro, pois o vetor quantidade de movimento do 

veículo, que possuía módulo não nulo, torna-se nulo em uma pequena fração de segundo. 

 

Considere uma força constante �⃗�  

 

O impulso 𝐼 da força �⃗� é a grandeza física que mede o efeito de uma força �⃗� atuando sobre um corpo durante 

𝐼 é definido como o produto da força �⃗�  

�⃗�  =  �⃗⃗⃗�. ∆𝒕 
 

Módulo: |𝐼| =  |�⃗�|∆𝑡  

Direção: A direção de 𝐼 é a mesma de �⃗�.  

Sentido: O sentido de 𝐼 é o mesmo de  �⃗�. 

A unidade do impulso no SI é o kg.m/s. Como 1 N é igual a 1 kg.m/s2, outra unidade do impulso é o N.s. 

 

Método gráfico para se calcular o impulso 

A expressão 𝐼 =  �⃗�. ∆𝑡, assim como a expressão usada para se calcular o valor do trabalho realizado por uma 

força (W = F.cos θ.d), somente pode ser utilizada se o módulo da força �⃗� for constante, o que não acontece 

em muitas ocasiões. Quando o módulo da força �⃗� for variável, podemos calcular o módulo do impulso 𝐼 por 

meio da área sob a curva do gráfico de força versus tempo. Nesse caso, o cálculo deve levar em consideração 

o sinal da força, ou seja, áreas acima do eixo do tempo têm sinal positivo, e áreas abaixo do eixo do tempo 

têm sinal negativo no cálculo algébrico do impulso. 
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Quantidade de movimento 

Em diversos fenômenos físicos, é necessário agrupar os conceitos de massa e de velocidade vetorial. Isso 

ocorre nas colisões mecânicas e nas explosões, por exemplo. Nesses casos, torna-se conveniente a definição 

de quantidade de movimento (ou momento linear), que é uma das grandezas fundamentais da Física. 

Considere uma partícula de massa m que, em certo instante, tem velocidade vetorial igual a �⃗�. 

Por definição, a quantidade de movimento da partícula nesse instante é a grandeza vetorial �⃗⃗�, expressa por: 

�⃗⃗⃗� = 𝒎�⃗⃗⃗� 

 

OBS.: 

• A quantidade de movimento é uma grandeza instantânea, já que a sua definição envolve o conceito 

de velocidade vetorial instantânea. 

• Sendo m um escalar positivo, �⃗⃗� tem sempre a mesma direção e o mesmo sentido de �⃗�, isto é, em 

cada instante é tangente à trajetória e dirigida no sentido do movimento. 

• A energia cinética EC pode ser relacionada com o módulo da quantidade de movimento:  

𝑬𝑪 =
|�⃗⃗⃗�|

𝟐

𝟐𝒎
 

• A unidade da quantidade de movimento no SI é o kg.m/s (ou N.s). 

 

Teorema do impulso 

O impulso da resultante (impulso total) das forças sobre uma partícula é igual à variação de sua quantidade 

de movimento: 

�⃗�  = ∆�⃗⃗⃗� 
 

OBS.: A força cujo impulso é igual à variação da quantidade de movimento deve ser a resultante. 

Podemos dizer que o impulso da força resultante é equivalente à soma vetorial dos impulsos de todas as 

forças que atuam na partícula 

 

EXERCÍCIOS  
 

 

1. Beisebol é um esporte que envolve o arremesso, com a mão, de uma bola de 140 g  de massa na 

direção de outro jogador que irá rebatê-la com um taco sólido. Considere que, em um arremesso, o 

módulo da velocidade da bola chegou a 162 km / h,  imediatamente após deixar a mão do 

arremessador. Sabendo que o tempo de contato entre a bola e a mão do jogador foi de 0,07 s,  o 

módulo da força média aplicada na bola foi de  

a) 324,0 N.     

b) 90,0 N.     

c) 6,3 N.     

d) 11,3 N.     

  

2. O gráfico abaixo mostra a intensidade de uma força aplicada a um corpo no intervalo de tempo de 0  

a 4 s.  
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O impulso da força, no intervalo especificado, vale  

a) 95 kg m s.     

b) 85 kg m s.     

c) 65 kg m s.     

d) 60 kg m s.     

 

3. 
e o carona, as pessoas que estão na frente do carro. O uso do cinto de segurança no banco da frente 

e, principalmente, no banco de trás pode evitar muitas mortes. Milhares de pessoas perdem suas vidas 

no trânsito, e o uso dos itens de segurança pode reduzir essa estatística. O Brasil também está 

buscando, cada vez mais, fortalecer a nossa ação no campo da prevenção e do monitoramento. Essa 

é uma discussão que 

destacou o Ministro da Saúde, Arthur Chioro.  

 

Estudo da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego (Abramet) mostra que o cinto de segurança 

no banco da frente reduz o risco de morte em 45%  e, no banco traseiro, em até 75%.  Em 2013, um 

levantamento da Rede Sarah apontou que 80%  dos passageiros do banco da frente deixariam de 

morrer, se os cintos do banco de trás fossem usados com regularidade. 
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/ultimas-noticias/1596-metade-dos-brasileiros-nao-usa-cinto-de-seguranca-no-

banco-detras. Acesso em: 12 de julho de 2015. 

 

 

Em uma colisão frontal, um passageiro sem cinto de segurança é arremessado para a frente. Esse 

movimento coloca em risco a vida dos ocupantes do veículo. Vamos supor que um carro popular com 

lotação máxima sofra uma colisão na qual as velocidades inicial e final do veículo sejam iguais a 

72 km h  e zero, respectivamente. Se o passageiro do banco de trás do veículo tem massa igual a 80 kg  

e é arremessado contra o banco da frente, em uma colisão de 400 ms  de duração, a força média 

sentida por esse passageiro é igual ao peso de  

a) 360 kg  na superfície terrestre.    

b) 400 kg  na superfície terrestre.    

c) 1440 kg  na superfície terrestre.    

d) 2540 kg  na superfície terrestre.    

e) 2720 kg  na superfície terrestre.    

 

4. Considere uma esfera muito pequena, de massa 1kg,  deslocando-se a uma velocidade de 2 m s,  sem 

girar, durante 3 s.  Nesse intervalo de tempo, o momento linear dessa partícula é  

a) 2 kg m s.     

b) 3 s.     

c) 6 kg m s.     

d) 6 m.     

 

5. Um jogador de tênis, durante o saque, lança a bola verticalmente para cima. Ao atingir sua altura 

máxima, a bola é golpeada pela raquete de tênis, e sai com velocidade de 108 km h  na direção 

horizontal. 

Calcule, em kg m s,  o módulo da variação de momento linear da bola entre os instantes logo após e 

logo antes de ser golpeada pela raquete. 

Dado: Considere a massa da bola de tênis igual a 50 g.   

a) 1,5     

b) 5,4     

c) 54     

d) 1.500     

e) 5.400     

http://bvsms.saude.gov.br/ultimas-noticias/1596-metade-dos-brasileiros-nao-usa-cinto-de-seguranca-no-banco-detras
http://bvsms.saude.gov.br/ultimas-noticias/1596-metade-dos-brasileiros-nao-usa-cinto-de-seguranca-no-banco-detras
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6. Os Jogos Olímpicos de 2016 (Rio 2016) é um evento multiesportivo que acontecerá no Rio de Janeiro. 

O jogo de tênis é uma das diversas modalidades que compõem as Olímpiadas. Se em uma partida de 

tênis um jogador recebe uma bola com velocidade de 18,0 m s  e rebate na mesma direção e em 

sentido contrário com velocidade de 32 m s,  assinale a alternativa que apresenta qual o módulo da 

sua aceleração média, em 
2m s ,  sabendo que a bola permaneceu 0,10 s  em contato com a raquete.  

a) 450.     

b) 600.     

c) 500.     

d) 475.     

e) 200.     

 

7. Para entender a importância do uso do capacete, considere o exemplo de uma colisão frontal de um 

motoqueiro, com massa de 80 kg,  com um muro. Suponha que ele esteja se deslocando com uma 

velocidade de 72 km h  quando é arremessado em direção ao muro na colisão. Suponha que o tempo 

de colisão dure 0,2 s  até que ele fique em repouso, e que a força do muro sobre o motoqueiro seja 

constante. 

Qual o valor desta força e quantos sacos de cimento de 50 kg  é possível levantar (com velocidade 

constante) com tal força?  

a) 3.000 N  e 6  sacos.    

b) 6.000 N  e 240  sacos.    

c) 8.000 N  e 16  sacos.    

d) 8.000 N  e 160  sacos.    

e) 12.000 N  e 160  sacos.    

 

8. Uma partícula de massa m  se move com velocidade de módulo v  imediatamente antes de colidir 

elasticamente com uma partícula idêntica, porém em repouso. A força de contato entre as partículas 

que atua durante um breve período de tempo T  está mostrada no gráfico a seguir. 

 

 
 

Desprezando os atritos, determine o valor máximo assumido pela força de contato 0F   

a) 4mv / 3T     

b) 2mv / 3T     

c) mv / T     

d) mv / 3T     

e) mv / 4T     
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QUESTÃO CONTEXTO 
 

 

Um cubo de massa 4 kg  está inicialmente em repouso sobre um plano horizontal sem atrito. Durante 3 s,  

aplica-se sobre o cubo uma força constante F, horizontal e perpendicular no centro de uma de suas faces, 

fazendo com que ele sofra um deslocamento retilíneo de 9 m,  nesse intervalo de tempo, conforme 

representado no desenho abaixo. 

 

 
 

No final do intervalo de tempo de 3 s,  os módulos do impulso da força F e da quantidade de movimento do 

cubo são respectivamente:  

a) 36 N s  e 36 kg m s     

b) 24 N s  e 36 kg m s     

c) 24 N s  e 24 kg m s     

d) 12 N s  e 36 kg m s     

e) 12 N s  e 12 kg m s     
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GABARITO 

 

 

 

Exercícios 
 

1. b 

Dados: 0m 140 g 0,14 kg; v 0; v 162 km/h 45 m/s.= = = = =  

 

Como não há variação na direção do movimento durante o processo de aceleração, podemos usar o 

Teorema do Impulso na forma modular: 

F

m v 0,14 45
I Q   F t m v   F   F 90 N.

t 0,07

Δ
Δ Δ Δ

Δ


=  =  = =  =   

 

2. c 

Sabemos que no gráfico da força em função do tempo, a intensidade do impulso é numericamente igual 

à "área" entre a linha do gráfico e o eixo dos tempos. Assim: 

( ) ( )
F F

4 1 3 120 10
I 1 20 15 50 I 65 N s.

2 2

− + −+
=  +  = +  =   

 

3. b 

Transformando a velocidade e o tempo para o Sistema Internacional de unidades: 

i
1m / s

v 72km / h 20 m / s
3,6 km / h

=  =   

1s
t 400 ms 0,4 s

1000 ms
Δ =  =   

 

Utilizando a definição de impulso e o teorema do impulso, têm-se a relação entre a força média e a 

variação da quantidade de movimento: 

( )f i
m m

m v vQ
I Q F t F

t t

Δ
Δ Δ

Δ Δ

 −
= =   = =   

( )
m m

80 kg 0 20 m / s
F F 4000 N

0,4 s

 −
=  =  

 

E essa força média equivale a uma massa no campo gravitacional terrestre de: 

m
2

F 4000 N
m m m 400 kg

g 10 m / s
=  =  =   

 

4. a 

O momento linear ou quantidade de movimento é dado pela expressão: 

Q mv 1 2 Q 2 kg m s.= =   =   

 

5. A 

 

  

6. C 

2v 32 ( 18) 50
a a a 500 m s

t 0,1 0,1

Δ

Δ

− −
=  =  = 
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Ou usando o teorema do Impulso  Quantidade de movimento 

2

F t m v

m a t m v

m a t m v

m m

a t v

v 32 ( 18) 50
a a a 500 m s

t 0,1 0,1

Δ Δ

Δ Δ

Δ Δ

Δ Δ

Δ

Δ

 = 

  = 

  
=

 =

− −
=  =  = 

  

 

7. c 

Aplicando o teorema do impulso: 

m v
I Q F t m v F

t

km 1m s
80 kg 72

m v h 3,6 km h
F F F 8.000 N

t 0,2 s

F 8.000 N
nº sacos nº sacos nº sacos 16

peso de cd saco 500 N

Δ Δ
Δ

Δ


=   =   =

 


=  =  =

=  =  =

   

 

8. a 

Como o choque é elástico entre partículas de mesma massa, se as duas partículas se encontrarem no 

alinhamento do centro de massa de ambas, elas trocam de velocidades. 

 

Através do cálculo da área sob a curva do gráfico, temos o Impulso: 

 

 
 

0 0
1 2 0

F FT 3
I A A T T F

2 2 2 4
= + =  +  =    

 

Pelo teorema do Impulso sabemos que I Q.Δ=  

 

Para a partícula que se move durante o pequeno intervalo de tempo em que ocorre a interação entre as 

duas partículas, a variação da quantidade de movimento é dada por: 

Q m vΔ =   

 

Ficamos então com 

0
3

mv T F
4

=    

E, finalmente: 

0
4 mv

F
3 T

=   

 

 

 

 

 



 

 
F

ís
. 

Questão Contexto  
 

c 

 

A força F atua sobre o corpo por um intervalo de tempo t 3 s.Δ =  Como F tem módulo, direção e sentido 

constantes nesse período, pode-se afirmar que o corpo se desloca em um movimento retilíneo 

uniformemente variado. 

A equação cinemática que descreve esse movimento é: 

2
0 0

a
S S v ( t) ( t) (1)

2
Δ Δ= + +  

 

sendo S  uma posição genérica, 0S  a posição inicial, 0v  a velocidade inicial e a  a aceleração. Como o 

corpo parte de repouso, 0v 0 m s,=  e partindo-se da Segunda Lei de Newton, tem-se 

F
F m a a (2)

m
=  =  

 

Lembrando que, como não há atrito, a força resultante sobre o corpo é a própria força F. 

Por hipótese, durante a ação da força F o corpo se deslocou 

0S S S 9 m.Δ = − =  

 

Logo, conclui-se que, partindo-se da equação (1) e da equação (2): 

0 0S S S vΔ = − =
0

2

2

2

a
( t) ( t)

2

1 F 2 m S
S ( t) F (3)

2 m ( t)

Δ Δ

Δ
Δ Δ

Δ

+

 
=  = 

 

 

 

Substituindo-se os valores conhecidos na equação (3), tem-se: 

2

2 4 9
F 8 N

3

 
= =  

 

O módulo do impulso I da força F sobre o corpo é, por definição: 

I F t 8 N 3 s 24 NsΔ= =  =  

 

lembrando que F é constante. 

O impulso é exatamente igual à variação da quantidade de movimento do corpo. Sabendo que o corpo 

encontra-se inicialmente em repouso, a quantidade de movimento inicial 0Q  é dado por: 

0 0Q m v 0 Ns= =  

 

Logo: 

f 0I Q Q QΔ= = −
0

fQ I 24 Ns. = =  

 

Lembrando que 
m

N s kg :
s

 =   

f
m

Q 24 kg
s

=    
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RESUMO   
 

IMPACTOS AMBIENTAIS 

 

Com o desenvolvimento das formas produtivas, o ser humano passou a causar um impacto aos recursos 

naturais em diversas escalas.  O crescimento das cidades veio atrelado ao valor do consumismo que 

movimenta o mercado. Isto, somado com a obsolescência programada aumentou a geração de lixo. Além 

disso, a própria produção e extração dos recursos naturais como matérias primas, causa impactos fortes ao 

solo, as águas e as populações locais. A própria bandeira da sustentabilidade foi incorporada ao marketing 

para continuar alimentando a lógica de consumo. A questão da sustentabilidade visa pensar formas de 

produzir que se auto sustentem, ou seja, não se esgotem. Com o passar do tempo conseguimos observar 

que existem fenômenos ambientais que foram causados pela presença e interferência do homem sobre os 

meios naturais. Os principais impactos ambientais são: 

 

 Chuvas Ácidas: Se relaciona com a alta concentração de gases poluentes na atmosfera que alteram o 

Ph, tornando-o mais ácido e causando as chuvas. 

 

    Ilhas de Calor: Se dá como a elevação da temperatura em determinados pontos urbanos pela 

distribuição espacial e ocupação que ali ocorre. 

 

  Inversão Térmica: A diminuição das temperaturas em locais onde o solo ganha calor durante o dia e 

perde durante a noite é natural. Mas esse processo vem se agravando nos últimos tempos pela ação 

antrópica. Nas áreas urbanas o ar frio se concentra nas camadas mais baixas da atmosfera sem conseguir 

se dispersar. Isso acumula toneladas de poluentes concentrados. 

 

   Aquecimento Global: O aquecimento global também é um fenômeno natural que já ocorreu em 

diversas fases ao longo da existência do planeta terra. O efeito estufa é importante para a manutenção 

da vida na terra, mas, com alta concentração de poluentes como o CO2, o calor que chega na terra não 

consegue se dispersar no espaço como deveria, o que provoca um aumento nas temperaturas médias. 

Esse impacto ambiental divide a opinião de especialistas. Alguns acreditam que a temperatura média do 

planeta está aumentando por causa do homem enquanto outros afirmam que não há como comprovar 

que é o homem que está causando esse impacto. 

  

As conferências internacionais sobre as questões ambientais 

 

Com a evolução desses impactos foram criadas pela ONU algumas conferências ambientais. Essas 

conferências têm como objetivo pensar novas soluções e melhorar a relação do homem com o meio 

ambiente. Os países se reúnem e se comprometem com soluções e, no geral as conferências têm 

participação da população. A primeira conferência foi a de Estocolmo em 1972 na Suécia. Ele foi importante 

por dar visibilidade a necessidade de se preservar o meio ambiente já que na época muitos acreditavam que 

os recursos naturais eram inesgotáveis. Foram tratadas questões como assoreamento dos rios, ilhas de calor, 

secas, desmatamentos, inversão térmica, efeito estufa e mudanças climáticas. A comunidade científica 

começa então a se preocupar mais com o desenvolvimento de estudos sobre essas situações. Os países 

desenvolvidos buscam responsabilizar as indústrias e os países subdesenvolvidos pelo avanço desses 

problemas, mas eles são os principais responsáveis. Ocorre uma dificuldade desses países aceitarem 

mudanças que possam comprometer seu nível de produtividade e de lucro. A Rio 92, vinte anos depois da 

Conferência de Estocolmo ocorreu com maior adesão dos países, o que possibilitou a formulação de uma 

agenda global para o meio ambiente. Criaram-se acordos e convenções com temas que davam 

prosseguimento ao que se havia discutido anteriormente. A Agenda 21 foi assinada por vários países para 
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firmar o acordo de adotar métodos de proteção ambiental, justiça social e eficiência econômica. O Fundo 

para o Meio Ambiente também foi criado como um suporte financeiro a essas medidas. Foram desses debates 

que surgiu posteriormente, em 1997, a criação do Protocolo de Kyoto para que os países reduzissem suas 

emissões de gases causadores do efeito estufa. 

Outra conferência importante foi a de Joanesburgo, conhecida como Rio +10 por ocorrer 10 anos após. Ele 

veio então para retificar os acordos feitos na Agenda 21. Entre os principais temas que foram tratados, estão 

a erradicação da pobreza, a mudança dos padrões de produção, consumo e manejo de recursos naturais e o 

desenvolvimento sustentável. A inserção do debate social, apesar de necessária, foi criticada por dificultar o 

encaminhamento de propostas efetivas. Houve a possibilidade de os países desenvolvidos abonarem dívidas 

das nações mais pobres, e também de países integrantes da Organização dos Países Exportadores de Petróleo 

 OPEP assinarem um acordo que previa o uso de 10% de fontes de energia renováveis. Ambas não 

aconteceram.  Após esse encontro houve a Rio +20, que teve como tema central a economia verde e novos 

modelos de produção integrados com a iniciativa dos líderes mundiais.  Os resultados da Rio +20 foram muito 

criticados por pouco encaminhamento prático, o que foi justificado pela crise econômica que os EUAs e a 

Europa passavam na época. Comparando com a Rio 92 vemos um avanço no conceito de desenvolvimento 

sustentável que foi ampliado abarcando também o aspecto social, a urgência na melhoria da qualidade de 

vida e o compromisso ambiental da erradicação da pobreza, já que os males ambientais estão associados 

com os desníveis econômicos no mundo.  O avanço do debate passa por não enxergamos o ser humano 

como algo separado do meio ambiente. 

 

 

EXERCÍCIOS  
 

 

1. 
geral na agricultura, tem gerado também uma série de reações. De fato, a agricultura está cada vez 

mais pressionada pelo conjunto de relações que mantém com a sociedade em geral, sendo emergente 

de conflito, são as que determinam uma chamada ampla para mudanças orientadas à sustentabilidade, 

não só da atividade agrícola em si, senão que afete de maneira geral a todo o entorno no qual a 

 
 GOMES, J. C. C. Desenvolvimento rural, transição de formatos tecnológicos, elaboração social da qualidade, 

interdisciplinaridade e participação. In: PORTO, V. H.; WIZNIEWSKY, C. R. F. ; SIMICH, T. (Org.). Agricultor familiar: sujeito 

de um novo método de pesquisa, o participativo. Pelotas: Embrapa, 2004. 

  
No texto, faz-se referência a um tipo de pressão da sociedade contemporânea sobre a agricultura.  

Essa pressão objetiva a seguinte transformação na atividade agrícola: 

a)      Ampliação de políticas de financiamento para a produção de transgênicos. 

b)      Modernização do modo de produção focado na alta produtividade da terra. 

c)       Expansão do agronegócio relacionado ao mercado consumidor externo. 

d)      Promoção de práticas destinadas à conservação de recursos naturais. 

e)      Inserção de modelos orientados ao uso intensivo de agroquímicos. 

 

2. 
que, na maioria dos casos, os produtores que lucram com a destruição não a registram como um custo 

de produção, mas sim, precisamente ao contrário, como uma redução no custo. Por exemplo, se um 

produtor joga lixo em um rio, poluindo suas águas, esse produtor considera que está economizando o 

 
WALLERSTEIN, I. Utopística ou as decisões históricas do século vinte e um. Petrópolis: Vozes, 2003. 

 

A pressão dos movimentos socioambientais, na tentativa de reverter a lógica descrita no texto, aponta 

para a 

a)       emergência de um sistema econômico global que secundariza os lucros. 

b)      redução dos custos de tratamento de resíduos pela isenção fiscal das empresas. 

c)       flexibilização do trabalho como estratégia positiva de corte de custos empresariais. 

d)      incorporação de um sistema normativo ambiental no processo de produção industrial. 

e)      minimização do papel do Estado em detrimento das organizações não governamentais. 
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3.   

 
 BRASIL. Ministério do Meio Ambiente/IBGE. Biomas. 2004 (adaptado). 

  
No mapa estão representados os biomas brasileiros que, em função de suas características físicas e do 

modo de ocupação do território, apresentam problemas ambientais distintos. Nesse sentido, o 

problema ambiental destacado no mapa indica 
a)       desertificação das áreas afetadas. 
b)      poluição dos rios temporários. 
c)       queimadas dos remanescentes vegetais. 
d)      desmatamento das matas ciliares. 
e)      contaminação das águas subterrâneas. 
 

4. 
de concepções políticas diversas, dentre as quais se destaca a preservação ambiental, que sugere uma 

ideia de intocabilidade da natureza e impede o seu aproveitamento econômico sob qualquer 

 
PORTO-GONÇALVES, C. W. A globalização da natureza e a natureza da globalização. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 

2006 (adaptado). 

  
Considerando as atuais concepções políticas sobre a questão ambiental, a dinâmica caracterizada no 

texto quanto à proteção do meio ambiente está baseada na 

a)       prática econômica sustentável. 

b)      contenção de impactos ambientais. 

c)       utilização progressiva dos recursos naturais. 

d)      proibição permanente da exploração da natureza. 

e)      definição de áreas prioritárias para a exploração econômica. 

  

5. “Os dois principais rios que alimentavam o Mar de Aral, Amurdarya e Sydarya, mantiveram o nível e o 

volume do mar por muitos séculos. Entretanto, o projeto de estabelecer e expandir a produção de 

algodão irrigado aumentou a dependência de várias repúblicas da Ásia Central da irrigação e 

monocultura. O aumento da demanda resultou no desvio crescente de água para a irrigação, 

acarretando redução drástica do volume de tributários do Mar de Aral. Foi criado na Ásia Central um 

novo deserto, com mais de 5 milhões de  
TUNDISI, J. G. Água no século XXI: enfrentando a escassez. São Carlos: Rima, 2003. 
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A intensa interferência humana na região descrita provocou o surgimento de uma área desértica em 

decorrência da 

a) erosão. 

b) salinização. 

c) laterização. 

d) compactação. 

e) sedimentação. 

 

6. 
dezenas de mulheres da aldeia de Widou, no norte do Senegal, regam a horta cujas frutas e verduras 

alimentam a população local. É um pequeno terreno que, visto do céu, forma uma mancha verde  

do Senegal ao Djibuti  
     GIORGI, J. Muralha verde. Folha de S. Paulo, 20 maio 2013 (adaptado). 

  

O projeto ambiental descrito proporciona a seguinte consequência regional imediata: 

a)       Facilita as trocas comerciais. 

b)      Soluciona os conflitos fundiários. 

c)       Restringe a diversidade biológica. 

d)      Fomenta a atividade de pastoreio. 

e)      Evita a expansão da desertificação. 

 

7. mundo. Porém, 

diferentemente do que se possa imaginar, o aumento do consumo de água superou em duas vezes o 

 
 TEIXEIRA, W. et al. Decifrando a Terra. São Paulo: Cia. Editora Nacional, 2009. 

  

Uma estratégia socioespacial que pode contribuir para alterar a lógica de uso da água apresentada no 

texto é a 

a)       ampliação de sistemas de reutilização hídrica. 

b)      expansão da irrigação por aspersão das lavouras. 

c)       intensificação do controle do desmatamento de florestas. 

d)      adoção de técnicas tradicionais de produção. 

e)      criação de incentivos fiscais para o cultivo de produtos orgânicos. 

 

8. 
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 

 
A 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 extrativas do látex das seringueiras para os chamado povos da floresta. 

e) Ampliação do polo industrial da Zona Franca de Manaus, visando atrair empresas nacionais e 

estrangeiras. 
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9.  

 
Disponível em: http://www.ra-bugio.org.br. Acesso em: 28 jul. 2010. 

  

 

A imagem retrata a araucária, árvore que faz parte de um importante bioma brasileiro que, no entanto, 

já foi bastante degradado pela ocupação humana. Uma das formas de intervenção humana relacionada 

à degradação desse bioma foi 

a) o avanço do extrativismo de minerais metálicos voltados para a exportação na região Sudeste. 

b) a contínua ocupação agrícola intensiva de grãos na região Centro-Oeste do Brasil. 

c) o processo de desmatamento motivado pela expansão da atividade canavieira no Nordeste 

brasileiro. 

d) o avanço da indústria de papel e celulose a partir da exploração da madeira, extraída 

principalmente no Sul do Brasil. 

e) o adensamento do processo de favelização sobre áreas da Serra do Mar na região Sudeste. 

 

10. O desgaste acelerado sempre existirá se o agricultor não tiver o devido cuidado de combater as causas, 

relacionadas a vários processos, tais como: empobrecimento químico e lixiviação provocados pelo 

esgotamento causado pelas colheitas e pela lavagem vertical de nutrientes da água que se infiltra no 

solo, bem como pela retirada de elementos nutritivos com as colheitas. Os nutrientes retirados, 

quando não repostos, são comumente substituídos por elementos tóxicos, como, por exemplo, o 

alumínio. 
LEPSCH, I Formaço e conservação dos soos São Paulo Oficina de Textos, 2002 adaptado 

 

A dinâmica ambiental exemplificada no texto gera a seguinte consequência para o solo agricultável 

a) Elevação da acidez 

b) Ampliação da salinidade. 

c) Formação de voçorocas. 

d) Remoção da camada superior 

e) Intensificação do escoamento superficial 

 

11. Trata-se da perda progressiva da produtividade de biomas inteiros, afetando parcelas muito expressivas 

dos domínios subúmidos e semiáridos em todas as regiões quentes do mundo. É nessas áreas, 

ecologicamente transicionais, que a pressão sobre a biomassa se faz sentir com muita força, devido à 

retirada da cobertura florestal, ao superpastoreio e às atividades mineradoras não controladas, 

desencadeando um quadro agudo de degradação ambiental, refletido pela incapacidade de suporte 

para o desenvolvimento de espécies vegetais, seja uma floresta natural ou plantações agrícolas. 
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O texto enfatiza uma consequência da relação conflituosa entre a sociedade humana e o ambiente, 

que diz respeito 

a) processo de a inversão térmica, 

b) poluição atmosférica. 

c) eutrofização da água, 

d) Contaminação dos solos. 

e) desertificação de ecossistemas. 
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GABARITO 

 

 

Exercícios 

 

1. d 

Para resolver esta questão o aluno deverá ter em mente a questão da sustentabilidade, equilíbrio entre a 

natureza e as atividades humanas, dentre elas a agricultura, visando a ampliação da conscientização dos 

efeitos do desequilíbrio desta relação. Neste sentido, o crescente apelo da população para o aumento 

de uma consciência sustentável em relação à agricultura tem como objetivo a promoção de práticas 

destinadas à conservação de recursos naturais 

 

2. d 

Nesta questão os impactos ambientais são destacados sob a perspectiva de que é crescente a 

preocupação dos movimentos socioambientais com os efeitos gerados na natureza. Sendo assim, esta 

preocupação ambiental pode ter como consequência a incorporação de normas ambientais no processo 

de produção industrial 

 

3. a 

A Caatinga está entre os biomas mais vulneráveis num cenário de aumento das temperaturas globais, 

uma vez que a vulnerabilidade do bioma Caatinga aos efeitos das mudanças climáticas representa um 

forte fator de pressão para a desertificação na região. Associadas a este fator, atividades antrópicas de 

remoção da vegetação de Caatinga para a produção de carvão vegetal, como por exemplo na chapada 

do Araripe (entre Piauí, Ceará e Pernambuco), aumentam a pressão na área de clima semiárido do 

Nordeste. Esses dois fatores fazem do Nordeste uma região sujeita a um acelerado processo de 

desertificação. 

 

4. d 

A proposta do texto não tem um cunho sustentável (uso racional dos recursos), mas sim uma ideia de 

natureza intocada, em que a preservação deriva da não utilização de seus recursos. 

 

5. b 

O desvio dos dois rios para a irrigação do cultivo de algodão fez com que este deslocamento de grande 

volume de água para o uso agrícola intensifica-se o processo de salinização que consiste na concentração 

de sais minerais devido à elevada evapotranspiração ou retirada de 

a retirada do solvente, a água, o soluto, os sais minerais, ficam mais concentrados, acarretando a 

expansão dos desertos. 

 

6. e 

Nesta questão é fundamental atentar para o fato de se tratar de uma região desértica e para a ação das 

mulheres da aldeia de Widou que regam a horta. A questão indaga o que esse projeto ambiental gera 

como consequência, ou seja, procura uma consequência desta ação para o meio ambiente. Ao 

empreender esta ação as mulheres da aldeia impedem que o processo de desertificação seja ampliado, 

garantindo assim o sustento alimentar de sua comunidade. 

 

7. a 

Uma forma de diminuir o gasto de água, uma vez que esse uso tem superado a oferta do recurso, é a 

reutilização dos recursos hídricos, tanto em domicílios, indústrias e na agricultura, dando mais de um uso 

e assim contribuindo para a diminuição do consumo, alinhando oferta e demanda. 

 

8. b 

O processo econômico mais atual que coloca em risco o bioma amazônico, causando sérios impactos 

ambientais, é a expansão da fronteira agrícola com o gado e a soja. O avanço da fronteira vem sendo 
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feito por famílias retirantes que abrem o roçado se apossando de terras de uso comum, ocupando partes 

da floresta que ainda estão mais concentradas ao sul amazônico.  Também é comum que se abra com o 

a implementação do gado para posteriormente introduzir a soja, já que é proibido desmatar a Amazônia 

para plantação desse gênero agrícola. A introdução de plantas diferentes do bioma podem causar 

desequilíbrio, quadro esse que se agrava pelo intenso uso de agrotóxicos que essa monocultura exige. 

 

9. d 

As Araucárias ainda são encontradas principalmente de Minas Gerais até o Sul do Brasil e foram muito 

exploradas pela indústria de papel e celulose. 

 

10. a 

O texto fala dos cuidados que o agricultor precisa ter para evitar o empobrecimento químico e a 

lixiviação, decorrentes das colheitas e pela lavagem vertical de nutrientes da água que se infiltra no solo 

e pela retirada de elementos nutritivos. Esse processo vai tornando o solo pobre e ácido. 

 

11. e 

A retirada da cobertura vegetal nativa, juntamente com o pastoreio excessivo e a atividades mineradoras, 

pode desencadear um processo de desertificação. 
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A Segunda Revolução Industrial e o 

Imperialismo 

09 

jul 
 

RESUMO   
 

 

Segunda Revolução Industrial  
 

Costumamos chamar de Segunda Revolução Industrial os fenômenos industriais que aconteceram a 

partir de meados do século XIX. Se compararmos a Primeira com Segunda Revolução, perceberemos que 

aquela se deu segunda metade do século XVIII e teve como o grande país de referência a Inglaterra, no setor 

têxtil; a Segunda, por sua vez, ocorreu quase cem anos depois e teve como principais países a Alemanha, os 

Estados Unidos e o Japão, com ênfase no setor automobilístico. 

 

Para entender o que possibilitou a eclosão da Segunda Revolução Industrial, precisamos atentar para 

seus antecedentes: as Revoluções Liberais do século XIX. Questionando as estruturas do Antigo Regime, 

essas revoluções fortaleceram a burguesia e a ideologia liberal, possibilitando o desenvolvimento do modelo 

capitalista. Além disso, as unificações da Itália e da Alemanha também foram essenciais para impulsionar esses 

processos de industrialização. 

 

Esse período foi marcado por inovações, como o surgimento do cinema, do telefone e do principal 

símbolo da Segunda Revolução Industrial, o automóvel. Tal fato só foi possível devido ao forte investimento 

em pesquisa e tecnologia. Vemos o surgimento de uma nova fase capitalista: o capitalismo financeiro, 

marcado pela fusão do capital bancário com o capital industrial. Os vultosos investimentos marcaram o 

surgiram alianças/acordos entre empresas visando monopolizar o mercado, como é o caso das holdings, 

cartéis e trustes. 

 

Entre as várias invenções realizadas durante a Segunda Revolução Industrial, temos: 

● novos processos de fabricação do aço, permitindo sua utilização na construção de pontes, 

máquinas, edifícios, trilhos, ferramentas etc; 

● desenvolvimento técnico de produção da energia elétrica; 

● invenção da lâmpada incandescente; 

● surgimento e avanço dos meios de transporte (ampliação das ferrovias seguida das invenções do 

automóvel e do avião; 

● invenção dos meios de comunicação (telégrafo, telefone, televisão e cinema); 

● avanço da química, com a descoberta de novas substâncias; a descoberta do múltiplo 

aproveitamento do petróleo e seus derivados como fonte de energia e lubrificantes; o surgimento 

dos plásticos; desenvolvimento de armamentos como o canhão e a metralhadora; a descoberta do 

poder explosivo da nitroglicerina etc; 

 

Imperialismo 
 

Durante o século XIX desenvolveu-se um processo de conquistas sobre a África e Ásia e a América, 

denominado Neocolonialismo ou Imperialismo. Praticamente todo o continente africano foi conquistado 

-  com exceção à Etiópia e a Libéria - pelas potências europeias, além de territórios na Ásia e na América. 

 

O Neocolonialismo foi a principal expressão do imperialismo, forma assumida pelo capitalismo a partir 

da Segunda Revolução Industrial. O domínio das potências europeias e dos Estados Unidos não foi apenas 

econômico, mas também político, militar e social, impondo à força um novo modelo de organização do 

trabalho que pudesse garantir principalmente a extração de minérios, para as indústrias da Europa. A violência 

militar e a exploração do trabalho, somam-se às imposições sociais, incluindo a disseminação do cristianismo 

entre os povos nativos, num processo de aculturação. 
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Na charge acima, por  exemplo, estão representadas a Inglaterra, Alemanha, Rússia, França e o Japão 

(da esq. para dir.) repartindo a China. Os Estados Unidos, após a Guerra de Secessão (1861-1865), também 

partiram para suas conquistas, por meio de intervenções militares na Ásia e na América Central. O 

neocolonialismo enriqueceu os cofres das potências econômicas e abriu novos mercados consumidores por 

todo o planeta. 

 

Um dos marcos sobre a nova forma de colonização ocorreu na recém-unificada Alemanha, quando a 

Conferência de Berlim (1884-1885) determinou as regras de partilha do continente africano entre as 

potências europeias. Na Ásia, o território imperialista mais disputado era a China e sua grandeza lhe custou 

caro: os europeus controlavam a maior parte dos portos chineses, destacando-se os de Hong-Kong, Xangai 

e Porto Arthur. A Oceania também foi agrilhoada no processo. 

  

Em um contexto de Revol

mercados consumidores (para os produtos industrializados) e a exploração de matéria-prima (para produção 

de mercadorias nas indústrias).  O domínio da África e da Ásia, exercido pelos países industrializados, teve 

duas principais formas: a dominação política e econômica direta (os próprios europeus governavam); e a 

dominação política e econômica indireta (as elites nativas governavam). Mas como as potências imperialistas 

legitimaram o domínio, a conquista, a submissão e a exploração de dois continentes inteiros? 

 

A principal hipótese para a legitimação do domínio imperialista europeu sobre a África e a Ásia foi a 

utilização ideológica de teorias raciais europeias provenientes do século XIX. As que mais se destacaram 

foram o evolucionismo social e o darwinismo social. O domínio colonial, a conquista e a submissão de 

continentes inteiros foram legal e moralmente aceitos. Desse modo, os europeus tinham o dever de fazer tais 

sociedades evoluírem.  O darwinismo social se caracterizou como outra teoria que legitimou o discurso 

ideológico europeu para dominar outros continentes. O darwinismo social compactuava com a ideia de que 

a teoria da evolução das espécies (Darwin) poderia ser aplicada à sociedade. Tal teoria difundia o propósito 

de que na luta pela vida somente as nações e as raças mais fortes e capazes sobreviveriam. 

 

A partir de então, os europeus difundiram a ideia de que o imperialismo, ou neocolonialismo, seria 

uma missão civilizatória de uma raça superior branca europeia que levaria a civilização (tecnologia, formas 

de governo, religião cristã, ciência) para outros lugares. Segundo o discurso ideológico dessas teorias raciais, 

o europeu era o modelo ideal/ padrão de sociedade, no qual as outras sociedades deveriam se espelhar. Para 

a África e a Ásia conseguirem evoluir suas sociedades para a etapa civilizatória, seria imprescindível ter o 

contato com a civilização europeia. 

 

Hoje sabemos que o evolucionismo social e o darwinismo social não possuem nenhum embasamento 

ou legitimidade científica, mas no contexto histórico do século XIX, foram ativamente utilizados para 

legitimar o imperialismo, ou seja, a submissão, o domínio e a exploração de continentes inteiros. 
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EXERCÍCIOS  
 

 

1. Sobre a Segunda Revolução Industrial é INCORRETO afirmar que: 

a) implementou nas indústrias as linhas de montagens, esteiras rolantes e o método de racionalização 

da produção em massa, chamado de fordismo. 

b) possibilitou o desenvolvimento de grandes indústrias e concentrações econômicas, que 

 

c) a utilização da energia elétrica e do petróleo possibilitaram a intensificação do desenvolvimento 

tecnológico, permitindo a sua produção em grande escala. 

d) estabeleceu uma nova e acirrada disputa entre as grandes potências industriais que buscavam o 

aumento de seus lucros e uma saída para seus excedentes de produção e capitais. 

e) caracterizou-se pelos avanços ultra rápidos, que resultaram na obsolescência também veloz 

especialmente na microeletrônica, na robótica industrial, na química fina e na biotecnologia. 

 

2. Leia o texto e, a seguir, aponte a alternativa que se adeque à sua interpretação: 

quantidades maiores do que qualquer outra coisa conseguiria realizar no passado, foi a chave para 

tudo o que ocorreu em seguida, sob o nome de Revolução Industrial. A face do mundo mudou mais 

drasticamente (e mais rapidamente) do que em qualquer outra época desde a invenção da agricultura, 

 
 (ASIMOV, I. Cronologia das Ciências e das Descobertas. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1993, p. 395). 

 

a) O autor acentua o caráter prejudicial da máquina a vapor para a agricultura. 

b) Segundo o texto, a máquina a vapor foi decisiva para o advento da Revolução Industrial, já que 

este foi o primeiro dispositivo tecnológico que realizou uma transformação profunda no âmbito da 

produção. 

c) O autor aponta o caráter negativo da mudança drástica e rápida que a Revolução Industrial 

provocou no mundo contemporâneo. 

d) Segundo o texto, a máquina a vapor era eficiente porque funcionava à base de eletricidade. 

e) O texto indica que a agricultura, durante 10.000 anos, impediu que a indústria se desenvolvesse. 

 

3. Leio o texto a seguir: 

atender às necessidades das massas. Os assalariados já não são mais pessoas trabalhando 

exaustivamente para proporcionar o bem-estar de outras pessoas; são eles mesmos os maiores 

consumidores dos produtos que as fábricas produzem. A grande empresa depende do consumo de 

massa. Em um livre mercado, não há uma só grande empresa que não atenda aos desejos das massas. 

A própria essência da atividade empresarial capitalista é a de prover para o homem comum. Na 

qualidade de consumidor, o homem comum é o soberano que, ao comprar ou ao se abster de 

 
(MISES, L. Von. Fatos e mitos sobre a Revolução Industrial.) 

 

De acordo com o economista austríaco, L. Von Mises, a importância das massas de trabalhadores 

assalariados para a consolidação da Revolução Industrial consiste: 
a) no fato de terem sido explorados pelos industriais capitalistas que compravam sua força de 

trabalho e não pagavam o que era proporcional a essa força. 

b) no caráter defensivo dos sindicatos que essas massas de trabalhadores formaram nesta época. 

c) no caráter inexpressivo do consumo dos trabalhadores, já que a indústria não precisava, na 

Inglaterra do século XIX, de seu mercado consumidor interno. 

d) no fato de ser a própria massa de trabalhadores, que também era o contingente populacional dos 

grandes centros urbanos, a massa de consumidores que demandavam os produtos 

industrializados. 

e) no fato de o homem comum, apontado no texto, ter ser tornado soberano e instituído um regime 

político anarquista após a Revolução Industrial. 
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4. Sobre a inovação tecnológica no sistema fabril na Inglaterra do século XVIII, é correto afirmar que ela: 
a) foi adotada não somente para promover maior eficácia da produção, como também para realizar 

a dominação capitalista, na medida que as máquinas submeteram os trabalhadores a formas 

autoritárias de disciplina e a uma determinada hierarquia. 

b) ocorreu graças ao investimento em pesquisa tecnológica de ponta, feito pelos industriais que 

participaram da Revolução Industrial. 

c) nasceu do apoio dado pelo Estado à pesquisa nas universidades. 

d) deu-se dentro das fábricas, cujos proprietários estimulavam os operários a desenvolver novas 

tecnologias. 

e) foi única e exclusivamente o produto da genialidade de algumas gerações de inventores, tendo 

sido adotada pelos industriais que estavam interessados em aumentar a produção e, por 

conseguinte, os lucros. 

 

5. Dentre as consequências sociais forjadas pela Revolução Industrial pode-se mencionar: 
a) o desenvolvimento de uma camada social de trabalhadores, que destituídos dos meios de 

produção, passaram a sobreviver apenas da venda de sua força de trabalho. 

b) a melhoria das condições de habitação e sobrevivência para o operariado, proporcionada pelo 

surto de desenvolvimento econômico. 

c) a ascensão social dos artesãos que reuniram seus capitais e suas ferramentas em oficinas ou 

domicílios rurais dispersos, aumentando os núcleos domésticos de produção. 

d) a criação do Banco da Inglaterra, com o objetivo de financiar a monarquia e ser também, uma 

instituição geradora de empregos. 

e) o desenvolvimento de indústrias petroquímicas favorecendo a organização do mercado de 

trabalho, de maneira a assegurar emprego a todos os assalariados. 

 

6. A expansão imperialista das potências europeias sobre o continente africano, entre a segunda metade 

do século XIX e o início do século XX, alterou as estruturas das várias nações e territórios nos quais se 

manifestou. Sobre o imperialismo europeu na África, nesse contexto, é correto afirmar que: 

a) justificou sua dominação na ideologia que defendia a ação europeia como uma missão civilizadora 

capaz de conduzir os povos do continente a melhores condições de vida sob a tutela europeia; 

b) buscou a integração econômica das áreas dominadas como produtoras de manufaturados e 

exportadoras de capitais excedentes que atendessem às demandas de consumo geradas pela 

expansão demográfica europeia; 

c) Instituiu a dominação política e territorial sobre as áreas litorâneas e as antigas feitorias coloniais, 

tendo em vista o desenvolvimento do rico comércio das rotas marítimas da África oriental; 

d) promoveu os conflitos culturais no continente, ao privilegiar as culturas tradicionais nas funções 

administrativas locais em detrimento das etnias europeizadas; 

e) fortaleceu as lideranças tribais e o provincianismo como forma de controle social dos contingentes 

demográficos nativos majoritários frente aos europeus. 

 

7. Não há livro didático, prova de vestibular ou resposta correta do Enem que não atribua a miséria e os 

conflitos internos da África a um fator principal: a partilha do continente africano pelos europeus. Essas 

fronteiras teriam acotovelado no mesmo território diversas nações e grupos étnicos, fazendo o caos 

imperar na África. Porém, guerras entre nações rivais e disputas pela sucessão de tronos existiam muito 

antes de os europeus atingirem o interior da África. Graves conflitos étnicos aconteceram também em 

países que tiveram suas fronteiras mantidas pelos governos europeus. É incrível que uma teoria tão 

frágil e generalista tenha durado tanto  provavelmente isso acontece porque ela serve para alimentar 

-los da 

responsabilidade por seus problemas.  
NARLOCH, Leandro. Guia politicamente incorreto da história do mundo, 2013. Adaptado. 
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A partir da leitura do texto, é correto afirmar que:  

a) as desigualdades sociais e econômicas no mundo atual originam-se exclusivamente das 

contradições materiais do capitalismo.  

b) 

objetividade científica.  

c) na relação entre diferentes etnias, o etnocentrismo é um fenômeno antropológico exclusivo dos 

países ocidentais modernos.  

d) para explicar a existência dos atuais conflitos étnicos na África, é necessário resgatar os 

pressupostos da ideologia colonialista.  

e) a tese filos

conflitos étnicos atuais na África. 

 

8. Em nome do direito de viver da humanidade, a colonização, agente da civilização, deverá tomar a seu 

encargo a valorização e a circulação das riquezas que possuidores fracos detenham sem benefício para 

eles próprios e para os demais. Age-se, assim, para o bem de todos. (...) [A Europa] está no comando 

e no comando deve permanecer.  
(Albert Sarrault, Grandeza y servidumbres coloniales Apud Hector Bruit, O imperialismo, 1987, p. 11)  

 

A partir do fragmento, é correto afirmar que  

a) a partilha afro-asiática da segunda metade do século XIX, liderada pela Inglaterra e França, fruto 

da expansão das relações capitalistas de produção, garantiu o controle de matérias primas 

estratégicas para a indústria e a colonização como missão civilizatória da raça branca superior.  

b) o velho imperialismo do século XVI foi produto da revolução comercial pela procura de novos 

produtos e mercados para Portugal e Espanha que, por meio do exclusivo metropolitano e do 

direito de colonização sobre os povos inferiores, validando os super lucros da exploração colonial.  

c) o novo imperialismo da primeira metade do século XIX, na África e Oceania, consequência do 

capitalismo comercial, impôs o monopólio da produção colonial, em especial, para a Grã- 

Bretanha que, de forma pacífica, defendeu o direito de colonização sobre os povos inferiores.  

d) o colonialismo do século XVI, na África e Ásia, tornou essas regiões fontes de matérias primas e 

mercados para a Europa, em especial, Alemanha e França, que por meio da guerra, submeteram 

os povos inferiores e promoveram a industrialização africana.  

e) a exploração da África e da Ásia na segunda metade do século XVII, pelas grandes potências 

industriais, foi um instrumento eficaz para a missão colonizadora daquelas áreas atrasadas e 

ampliou o domínio europeu em nome do progresso na medida em que implantou o monopólio 

comercial. 
 

9. A partilha da África entre os países europeus, no final do século XIX,  

a) buscou conciliar os interesses de colonizadores e colonizados, valorizando o diálogo e a 

negociação política.  

b) respeitou as divisões políticas e as diferenças étnicas então existentes no continente africano.  

c) ignorou os laços comerciais, políticos e culturais até então existentes no continente africano.  

d) privilegiou, com a atribuição de maiores áreas coloniais, os países que haviam perdido colônias em 

outras partes do mundo.  

e) afetou apenas as áreas litorâneas, sem interferir no Centro e no Sul do continente africano. 
 

10. Três décadas  de 1884 a 1914  separam o século XIX  que terminou com a corrida dos países europeus 

para a África e com o surgimento dos movimentos de unificação nacional na Europa  do século XX, 

que começou com a Primeira Guerra Mundial. É o período do Imperialismo, da quietude estagnante 

na Europa e dos acontecimentos empolgantes na Ásia e na África.  
ARENDT, H. As origens do totalitarismo. São Paulo Cia. das Letras, 2012. 

 

O processo histórico citado contribuiu para a eclosão da Primeira Grande Guerra na medida em que  

a) difundiu as teorias socialistas.  

b) acirrou as disputas territoriais.  

c) superou as crises econômicas.  

d) multiplicou os conflitos religiosos.  

e) conteve os sentimentos xenófobos. 
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QUESTÃO CONTEXTO  
 

 

 

 

O padre Roberto Landell de Moura faleceu de tuberculose, aos 67 anos, em 30 de junho de 1928. Em uma 

cama do Hospital Beneficência Portuguesa, em Porto Alegre (RS), sua cidade natal, era quase um anônimo. 

Oitenta e cinco anos depois, no entanto, sabe-se que jazia ali não apenas um homem da fé, mas também da 

 
https://noticias.terra.com.br/ciencia/precursor-do-radio-landell-de-moura-morreu-quase-anonimo-ha-85-

anos,68fe0b5ac768f310VgnVCM4000009bcceb0aRCRD.html 

 

O Rádio foi uma das maiores invenções do século XIX e o Padre brasileiro Roberto Landell fez sua primeira 

transmissão ao final do século XIX no Brasil, porém, até hoje não é muito prestigiado por este feito. Comente 

como o rádio pôde interferir na dinâmica capitalista no momento em que foi inventado. 
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Exercícios  
1. e 

As tecnologias citadas emergem com a terceira revolução industrial, já no século XX. 

 

2. b 

A máquina a vapor permitiu o aumento significativo da produção, tornando-a mais eficaz e capaz de 

confeccionar mais produtos em um tempo bem menor do que aquele que era gasto no trabalho 

manufaturado ou artesanal. 

 

3. d 

O economista Von Mises não partilha da teoria da exploração e da mais valia, desenvolvida por Karl Marx, 

cujos conceitos estão expressos na alternativa A, sendo assim, esta alternativa está errada. O texto de 

Mises não menciona os sindicatos de trabalhadores e seu papel neste contexto (o que elimina a letra B) 

e nem sugere que o homem comum era um soberano do ponto de vista político, mas sim do ponto de 

vista econômico (invalidando, portanto, as letras C e E). A letra D está correta porque assinala o fato de 

ser a própria massa de trabalhadores a mesma massa de consumidores que demandam os produtos 

industrializados. 

 

4. a 

A inovação tecnológica no ambiente fabril tem uma série de consequências ao trabalho como, por 

exemplo, o processo de alienação do mesmo. 

 

5. a 

A Revolução industrial marca a emergência de suas classes sociais antagônicas: a burguesia (dona dos 

meios de produção) e o proletariado (que vende sua força de trabalho, em troca de um salário, para 

sobreviver). 

 

6. a 

A missão civilizatória, que defendia uma Europa superior aos demais povos, justificava as reais pretensões 

econômicas das potências europeias envolvidas na corrida imperialista. 

 

7. e 

É preciso compreender o cenário atual da África levando em consideração não só as consequências do 

Imperialismo para o continente, mas também  as disputas ali existentes antes da chegada do Europeu. 

 

8. a 

A motivação econômica (com a Segunda Revolução Industrial) e a justificativa ideológica (missão 

civilizatório do branco europeu) impulsionaram e justificaram o Imperialismo. 

 

9. c 

O completo desrespeito e opressão aos traços culturais africanos e asiáticos impacta o continente até os 

dias atuais. 

 

10. b 

Tais disputas das potências Europeias por territórios no continente africano e asiático contribuíram para 

o cenário de tensão que vai culminar na primeira guerra mundial. 
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Questão Contexto  
 

O século XIX é marcado pelo auge do capitalismo, sobretudo o Capitalismo Liberal Clássico, onde a 

economia se auto regulava. Ao final deste mesmo século foi inventado o Rádio, importante ferramenta 

comunicativa durante todo o século XX. A comunicação é essencial ao capitalismo, sobretudo devido a  

possibilidade de propaganda e expansão de suas ideias, fortalecendo o sistema.  No Brasil, por exemplo, o 

existente até hoje é utilizado para aproximar o então governante dos trabalhadores, aumentando a 

popularidade de seu governo. 
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Primeira Guerra Mundial e 

Imperialismo 

09 

jul 
 

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, na 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. 

A hegemonia russa na região reorganizou as alianças anteriormente firmadas. Em 1879, a Alemanha 

aliou-se secretamente à Áustria caso ocorresse uma invasão russa que, em troca, estaria livre de participar de 

um possível conflito entre a França e a Alemanha. No ano de 1882, o Tratado da Tríplice Aliança firmou um 

acordo de cooperação militar reunindo Alemanha, Áustria e Itália. Todas essas manobras sinalizavam que o 

ões ansiosas em firmarem sua supremacia econômica 

a qualquer custo. 

Diante deste quadro de tensão, começaram a se formar políticas de alianças secretas. Surgiram dois 

grandes blocos de alianças: a tríplice aliança, formada por Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália, e a 

Tríplice Entente, composta pelo Império Russo, Inglaterra e França.  

 

A Guerra 

 

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 

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.  

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 

Grande  e era encabeçado pelo Império Russo. As disputas 

nacionalistas da região dos Bálcãs eram travadas entre pangermanistas e pan-eslavistas. Essa ambiência 

desencadeou o conflito que logo assumiu proporções monstruosas. 

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 



 

 
H

is
. 

(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- movimento

tropas e os ataques rápidos e fulminantes (isso abrangeu os dois primeiros anos da guerra). A partir de 1916, 

posição -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 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 neutralidade 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. 

 

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 

 
(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. 
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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. 

 

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 europeia 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. 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.  

 

6. Leia o texto para responder à questão. 

A humanidade sobreviveu. Contudo o grande edifício da civilização desmoronou nas chamas da guerra 

 os que cresceram em 1914 o contraste foi tão impressionante que se recusaram a ver qualquer 

merecia esse nome. Era compreensível. Em 1914, não havia grande guerra fazia um século. 
(HOBSBAWM, Eric. A Era dos extremos: o breve século XX (1914-1991). São Paulo: Companhia das Letras, 2ª Edição, 1995, 

p.30-31.) 

  

Do conjunto de mudanças mundiais decorrente do conflito mencionado no texto, destaca-se a/o: 

a) transformação do mapa-múndi, que incorporou ao desenho da Europa uma nova geopolítica, fruto 

das deliberações e dos tratados dos países vencedores. 

b) concepção de fronteira, que se tornou sinônimo de conflito armado em regiões onde o sentimento 

de orgulho étnico e de revanchismo foi superado. 

c) conceito de humanidade, que passou a associar a ideia corrente de superioridade racial aos projetos 

nacionalistas de regimes totalitários. 

d) ideia de civilização, que incorporou o conceito cristão de igualdade, pelo qual a paz pressupunha 

a não intervenção nas nações amigas. 

e) definição de Estado, que abandonou as práticas autoritárias de regimes totalitários rejeitando 

possíveis comparações com o passado imperialista. 
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7. "As lâmpadas estão se apagando na Europa inteira. Não as veremos brilhar outra vez em nossa 

existência." 

 

Sobre essa frase, proferida por Edward Grey, secretário das Relações Exteriores da Grã-Bretanha, em 

agosto de 1914, pode-se afirmar que exprime: 

a) a percepção de que a guerra, que estava começando naquele momento e que iria envolver toda a 

Europa, marcava o fim de uma cultura, de uma época, conhecida como a Belle Époque; 

b) a desilusão de quem sabe que a guerra, que começava naquele momento, entre a Grã-Bretanha e 

a Alemanha, iria sepultar toda uma política de esforços diplomáticos visando a evitar o conflito; 

c) a compreensão de quem, por ser muito velho, consegue perceber que também aquela guerra, 

embora longa e sangrenta, iria terminar um dia, permitindo que a Europa voltasse a brilhar; 

d) a ilusão de que, apesar de tudo, a guerra que estava começando iria, por causa de seu caráter mortal 

e generalizado, ser o último grande conflito armado a envolver todos os países da Europa; 

e) a convicção de que à guerra que acabava de começar, e que iria envolver todo o continente 

europeu, haveria de suceder uma outra, a Segunda Guerra Mundial, antes de a paz definitiva ser 

alcançada. 

  

8. Diante dos resultados da Primeira Guerra Mundial na Europa, entraram em decadência os valores 

civilizacionais construídos no século XIX e com eles as matrizes fundadoras do Ocidente, sendo 

substituídos por novos valores. 

  

Assinale a alternativa que relaciona corretamente eventos do período posterior a 1918 com os eventos 

anteriores a 1930. 

a) Começo da militarização europeia com a criação da OTAN. / Crise econômica de 1929. 

b) Início da hegemonia norte-americana com a Segunda Revolução Industrial. / Construção do Muro 

de Berlim. 

c) Ascensão do nazismo na Alemanha com a liderança de Hitler. / Crise do socialismo real. 

d) Fim da hegemonia inglesa e de seu modelo industrial. / Início de movimentos sociais críticos do 

liberalismo, como o fascismo italiano. 

e) Inauguração dos movimentos vanguardistas europeus. / Surgimento das teorias psicanalistas com 

Freud. 

  

  

9. Como explicar a Grande Guerra? O que fez os paíseseuropeus deflagrarem um conflito que os levaria 

à ruína? Uma das explicações mais conhecidas, em 1916, é a do líder bolchevique russo Vladimir Lênin, 

que afirmava que a formação de grandes empresas monopolistas era o fundamento do imperialismo  

a fase superior do capitalismo. O resultado, no entanto, era o surgimento de rivalidades entre os países 

capitalistas avançados. 
(Ronaldo Vainfas et al, História) 

  

 

a) o desmantelamento dos Impérios Alemão, Britânico e Russo alimentou o nacionalismo, impedindo 

a formação de países estáveis. 

b) a atuação pacifista da ONU não garantiu o respaldo das elites europeias, interessadas nos lucros 

das indústrias de armas e medicamentos. 

c) o revanchismo anglo-francês em relação às conquistas alemãs desencadeou conflitos localizados, 

que culminaram na guerra total. 

d) a prosperidade econômica norte-americana gerou a Crise de 1929, permitindo que a União 

Soviética avançasse na Europa Oriental. 

e) o ressentimento alemão com os tratados de paz criou condições para a ascensão do nazismo, com 

sua política expansionista. 

 

 

 

 



 

 
H

is
. 

10. Muitos historiadores consideram a Primeira Guerra Mundial como fator de peso na crise das sociedades 

liberais contemporâneas. Assinale a opção que contém argumentos todos corretos a favor de tal 

opinião. 

a) 

foi invocada em favor de sérias restrições às liberdades civis e políticas e, em função da guerra 

recém-terminada, eclodiram em 1920 graves dificuldades econômicas que abalaram os países 

liberais sobretudo através da inflação. 

b) Em todos os países, a economia de guerra forçou a abolir os sindicatos operários, a confiscar as 

fortunas privadas e a fechar os Parlamentos, pondo assim em xeque os pilares básicos da sociedade 

liberal. 

c) Durante a guerra, foi preciso instaurar regimes autoritários e ditatoriais em países antes liberais 

como a França e a Inglaterra, em um prenúncio do fascismo ainda por vir. 

d) A guerra transformou Estados antes liberais em gestores de uma economia militarizada que utilizou 

de novo o trabalho servil para a confecção de armas e munições, em flagrante desrespeito às 

liberdades individuais. 

e) Derrotadas na Primeira Guerra Mundial, as grandes potências liberais foram, por tal razão, 

impotentes para conter, a seguir, o desafio comunista e o fascismo. 

 

  

QUESTÃO CONTEXTO  
 

 

Este livro não pretende ser um libelo nem uma confissão, e menos ainda uma aventura, pois a morte não é 

uma aventura para aqueles que se deparam face a face com ela. Apenas procura mostrar o que foi uma 

geração de homens que, mesmo tendo escapado às granadas, foram destruídos pela guerra.   
Erich Maria Remarque, Nada de novo no front. São Paulo: Abril, 1974 [1929], p.9.   

 

Publicado originalmente em 1929, logo transformado em best seller mundial, o livro de Remarque é, em boa 

parte, autobiográfico, já que seu autor foi combatente do exército alemão na Primeira Guerra Mundial, 

ocorrida entre 1914 e 1918. Discuta a ideia trans

 

 

a) As formas tradicionais de realização de guerras internacionais, vigentes até 1914 e, a partir daí, modificadas.  

b) A relação da guerra com a economia mundial, entre as últimas décadas do século XIX e as primeiras do 

século XX.  
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GABARITO 

 

 

 

Exercícios  
 

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, 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. a 

Com o fim da guerra, em 1918, muitas mudanças ocorreram, não só políticas, mas também geográficas: 

4 impérios deixaram de existir, além do surgimento de vários países 

 

7. a. A frase de Grey, proferida apenas um mês após o início da Primeira Guerra, revela a percepção do 

potencial destrutivo desta, que colocava em ameaça todo o progresso da civilização ocidental. 

Paradoxalmente, foi esse progresso, sobretudo no campo industrial, que viabilizou a invenção das armas 

cada vez mais potentes utilizadas na Primeira Guerra. 

 

8. d 

Após a Primeira Guerra, os Estados Unidos emergem como uma grande potência econômica. Além disso, 

falamos em uma sistemática crise do capitalismo liberal, com a ascensão de regimes como nazi-fascismo. 

 

9. e 

As punições estabelecidas a Alemanha pelo Tratado de Versalhes podem ser compreendidas como um 

dos elementos que levaram a ascensão do Nazismo no país, uma vez que causaram nos alemães um 

grande sentimento de revanche. 

 

10. a 

A I Guerra Mundial e, posteriormente, a crise econômica do fim da década de 1920 levaram à crise do 

liberalismo, que havia se desenvolvido no século anterior. Além disso, os Estados passaram a participar 

ativamente das ações econômicas, mostrando os limites de uma ação livre através do mercado 

capitalista. 
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Questão Contexto  
 

a) A

-a-

quais os indivíduos eram decisivos. Com o avanço da tecnologia bélica durante a Primeira Guerra Mundial, 

houve grande modificação nos conflitos, com a percepção de que as armas de destruição em massa é que 

determinavam as possibilidades de vitória, com a destruição da infraestrutura inimiga e não necessariamente 

com a eliminação do exército adversário.   

 

b) A Primeira Guerra Mundial foi um conflito que tem forte relação ao momento vivido pelo capitalismo do 

final do século XIX e início do XX, pois um dos principais motivos geradores do conflito foi a disputa 

imperialista entre as nações europeias, envolvidas no neocolonialismo com o objetivo de explorarem 

matéria-prima, mão de obra barata e garantir mercado consumidor, instalando suas indústrias e ampliando o 

poderio econômico. Portanto foi a expansão do capitalismo em sua fase imperialista, com intensa disputava 

por territórios na África e Ásia que deu origem à Grande Guerra. 
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Modernismo: 1ª fase e 2ª fase 
11 

jul 
 

RESUMO   
 

 

O Modernismo  1ª Fase 
 

A 1ª fase do 

literatura e as outras manifestações de arte, principalmente, porque foi impulsionada após a Semana de Arte 

Moderna, em 1922. A relevância desse novo momento para a construção da identidade brasileira é ímpar. Isso 

se justifica porque, comparando aos movimentos literários anteriores, do século XIX, nota-se que a forma, a 

linguagem e a temática ainda estavam muito vinculadas aos modelos europeus e o Modernismo quer, 

justamente, negar os valores da sociedade patriarcal e da arte mimética. 

 

Após a influência das vanguardas europeias, que romperam padrões artísticos e desconstruíram a imagem 

prototípica do belo, dá-se início à valorização da liberdade de expressão. Influenciados pela criação artística, 

autores literários brasileiros sentem a necessidade de desenvolver uma poesia mais criativa e voltada para a 

realidade nacional. 

Neste sentido, a primeira fase do Modernismo, na poesia, tem o intuito de ajudar a construir de - forma crítica 

- a identidade nacional, a partir do início do século XX. 

  

Características do Modernismo 

 

● Adoção de versos livres e brancos; 

● Desvio das formas clássicas, como os sonetos; 

● Valorização da linguagem coloquial; 

● Nacionalismo crítico; 

● Pluralidade cultural, fruto da miscigenação; 

● Valorização do cotidiano; 

● Dessacralização da arte; 

● Liberdade artística; 

● Poesia sintética; 

● Tom prosaico; 

● Valorização da originalidade. 

  

-

Antônio de Alcântara Machado. 

 

TEXTOS DE APOIO 

 

Texto 1 

 

Poética 

Estou farto do lirismo comedido  

Do lirismo bem comportado 

Do lirismo funcionário público com livro de ponto expediente 

protocolo e manifestações de apreço ao Sr. diretor. 

Estou farto do lirismo que pára e vai averiguar no dicionário 

o cunho vernáculo de um vocábulo. 

Abaixo os puristas 

Todas as palavras sobretudo os barbarismos universais 

Todas as construções sobretudo as sintaxes de exceção 

Todos os ritmos sobretudo os inumeráveis 

Estou farto do lirismo namorador 
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Político 

Raquítico 

Sifilítico 

De todo lirismo que capitula ao que quer que seja  

fora de si mesmo 

De resto não é lirismo 

Será contabilidade tabela de co-senos secretário do amante 

exemplar com cem modelos de cartas e as diferentes 

maneiras de agradar às mulheres, etc 

Quero antes o lirismo dos loucos 

O lirismo dos bêbedos 

O lirismo difícil e pungente dos bêbedos 

O lirismo dos clowns de Shakespeare 

 

- Não quero mais saber do lirismo que não é libertação. 

 

(Manuel Bandeira) 

 

Texto 2 

 

3 de maio 

Aprendi com meu filho de dez anos 

Que a poesia é a descoberta 

Das coisas que nunca vi 

 

(Oswald de Andrade) 

 

Texto 3 

 

Descobrimento 

Abancado à escrivaninha em São Paulo 

Na minha casa da rua Lopes Chaves 

De supetão senti um friúme por dentro. 

Fiquei trêmulo, muito comovido 

Com o livro palerma olhando pra mim. 

  

Não vê que me lembrei que lá no Norte, meu Deus! 

muito longe de mim 

Na escuridão ativa da noite que caiu 

Um homem pálido magro de cabelo escorrendo nos olhos, 

Depois de fazer uma pele com a borracha do dia, 

Faz pouco se deitou, está dormindo. 

 

Esse homem é brasileiro que nem eu. 

 

(Mário de Andrade) 

Texto 4 

 

O capoeira 

- Que apanhá, sordado? 

- O que? 

- Que apanhá? 

Pernas e cabeças na calçada. 

 

(Oswald de Andrade) 

 

2ª fase modernista 
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Contexto histórico 

 
A segunda fase do modernismo no Brasil, surge em um contexto conturbado. Após a crise de 1929 em Nova 

York (depressão econômica), muitos países estavam mergulhados em uma crise econômica, social e política, 

que fez surgir diversos governos totalitários e ditatoriais,  que conduziram o mundo à  II Guerra mundial(1939-

1945). 
No Brasil, os anos 20 foram cenário de uma crise política que contribuiu para a derrocada da Velha República, 

em 1930. O grupo regionalista do Nordeste tinha consciência dos complexos problemas sociopolíticos que 

assolavam o Brasil, daí o interesse pela produção de uma literatura engajada, que assumisse e representasse 

a realidade da população carente e marginalizada pelo governo. 
Contudo, a Geração de 30 - como ficou conhecida essa nova leva de artistas - , foi entendida como subversiva 

e comunista e, portanto, perseguida pelo Brasil do Estado Novo de Getúlio Vargas. 

 
Poesia da Geração de 30 

 
Na poesia, o marco da segunda fase foi a publicação de Alguma poesia (1930), de Carlos Drummond de 

Andrade. Na prosa, Bagaceira (1928), de José Américo de Almeida. 

 
A poesia da segunda fase assumiu um 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 

algumas questões sociais. 

 
Alguns escritores procuraram confronto espiritual, sentido místico para a existência. Desta forma, poetas 

como Cecília Meireles, Jorge de Lima e Murilo Mendes entregaram seus versos às forças etéreas da 

espiritualidade.  É notória, pois, a pluralidade temática da geração de 30, que se relacionava intimamente 

com questões líricas sentimentais, emoções coletivas, humanos sofrimentos, crises sociais, misérias do 

mundo, espiritualidade, etc. 

 

Textos de apoio 

 
Poema de sete faces 
 

Quando 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. 

 

O bonde passa cheio de pernas:  

pernas brancas pretas amarelas.  

Para que tanta perna, meu Deus, pergunta meu coração.  

Porém meus olhos  

não perguntam nada. 

 

O homem atrás do bigode  

é sério, simples e forte.  

Quase não conversa.  

Tem poucos, raros amigos  

o homem atrás dos óculos e do -bigode, 

 

Meu Deus, por que me abandonaste  

se sabias que eu não era Deus  

se sabias que eu era fraco. 
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Mundo mundo vasto mundo,  

se eu me chamasse Raimundo  

seria uma rima, não seria uma solução.  

Mundo mundo vasto mundo,  

mais vasto é meu coração. 

 

Eu não devia te dizer  

mas essa lua  

mas esse conhaque  

botam a gente comovido como o diabo.  
(Carlos Drummond de Andrade) 

 

 

 
POEMA DOS OLHOS DA AMADA 

 

Ó minha amada  

Que olhos os teus  

São cais noturnos  

Cheios de adeus  
São docas mansas  

Trilhando luzes  

Que brilham longe  

Longe nos breus...  

 

Ó minha amada  

Que olhos os teus  

Quanto mistério  

Nos olhos teus  

Quantos saveiros  

Quantos navios  

Quantos naufrágios  

Nos olhos teus...  

 

Ó minha amada  

Que olhos os teus  

Se Deus houvera  

Fizera-os Deus  

Pois não os fizera  

Quem não soubera  

Que há muitas eras  

Nos olhos teus.  

 

Ah, minha amada  

De olhos ateus  

Cria a esperança  

Nos olhos meus  

De verem um dia  

O olhar mendigo  

Da poesia  

Nos olhos teus. 
MORAES, Vinicius de. Poesia completa e prosa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2004. 

 

 

Mãos dadas  
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Não serei o poeta de um mundo caduco. 

Também não cantarei o mundo 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, do tempo presente, os homens presentes,  

a vida presente. 
(Poema da obra Sentimento do mundo, de Carlos Drummond de Andrade). 

 

 

 

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 seu  

se 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) 

 

 

PROSA MODERNISTA (2ª FASE) 

Com o olhar mais crítico da segunda fase modernista, a realidade brasileira passa a ser abordada a partir de 

um novo olhar, com intenções claras de denúncia social e engajamento político por parte dos autores. 

https://www.pensador.com/autor/cecilia_meireles/
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Como já vimos desde o pré-modernismo, a literatura brasileira começa a destacar aspectos de várias regiões 

do Brasil, valorizando o regionalismo e a identidade brasileira. Na segunda fase do Modernismo, a abordagem 

de uma ficção sobre o sertão nordestino contribuiu para denunciar a condição do homem, relatar a questão 

da imigração e as dificuldades enfrentadas pela fome, miséria e pobreza. 

Além disso, percebemos que as obras também destacam aspectos como o cangaço, o fanatismo religioso, a 

disputa entre terras, o coronelismo e a crise dos engenhos. É válido ressaltar que a região do Nordeste não 

foi a única a ser abordada na ficção literária, o Sul do país também se destacou nos romances. Desse modo, 

percebemos a presença de relatos do cotidiano da vida urbana na região sul, a questão de valores sociais e 

morais, uma abordagem mais abrangente sobre a formação do Rio Grande do Sul e as questões políticas da 

região. O autor gaúcho, Dionélio Machado, aprofundou suas obras com a presença de um romance urbano 

e também, psicológico. 

Outro ponto importante é a questão de uma linguagem coloquial, que se aproxima das variedades linguísticas 

de cada local. Entre os grandes autores desse momento, podemos citar: Graciliano Ramos, Rachel de 

Queiroz, José Lins do Rego, Dionélio Machado, Érico Veríssimo e Jorge Amado.  

Leia um trecho da obra "Vidas Secas", de Graciliano Ramos, e observe como o próprio personagem tem 

consciência de sua condição e da maneira como vive: 

-se. Chegara naquele estado, com a família morrendo de fome, 

comendo raízes. Caíra no fim do pátio, debaixo de um juazeiro, depois tomara conta da casa deserta. Ele, a 

mulher e os filhos tinham-se habituado a camarinha escura, pareciam ratos - e a lembrança dos sofrimentos 

passados esmorecera. 
Pisou com firmeza no chão gretado, puxou a faca de ponta, esgaravatou as unhas sujas. Tirou do aio um 

pedaço de fumo, picou-o, fez um cigarro com palha de milho, acendeu-o ao binga, pôs-se a fumar regalado. 
- Fabiano, você é um homem, exclamou em voz alta. 
Conteve-se, notou que os meninos estavam perto, com certeza iam admirar-se ouvindo-o falar só. E, 

pensando bem, ele não era homem: era apenas um cabra ocupado em guardar coisas dos outros. Vermelho, 

queimado, tinha os olhos azuis, a barba e os cabelos ruivos; mas como vivia em terra alheia, cuidava de 

animais alheios, descobria-se, encolhia-se na presença dos brancos e julgava-se cabra. 
Olhou em torno, com receio de que, fora os meninos, alguém tivesse percebido a frase imprudente. Corrigiu-

a, murmurando: 
- Você é um bicho, Fabiano. 
Isto para ele era motivo de orgulho. Sim senhor, um bicho, capaz de vencer dificuldades. Chegara naquela 

situação medonha - e ali estava, forte, até gordo, fumando o seu cigarro de palha. 
- Um bicho, Fabiano. 
Era. Apossara-se da casa porque não tinha onde cair morto, passara uns dias mastigando raiz de imbu e 

sementes de mucunã. Viera a trovoada. E, com ela, o fazendeiro, que o expulsara. Fabiano fizera-se 

desentendido e oferecera os seus préstimos, resmungando, coçando os cotovelos, sorrindo aflito. O jeito 

que tinha era ficar. E o patrão aceitara-o, entregara-lhe as marcas de fe  

 
TEXTOS DE APOIO 

 
Texto 1 

 
Era o êxodo da seca de 1898. Uma ressurreição de cemitérios antigos  esqueletos redivivos, com o aspecto 

terroso e o fedor das covas podres. 
Os fantasmas estropiados como que iam dançando, de tão trôpegos e trêmulos, num passo arrastado de 

quem leva as pernas, em vez de ser levado por elas. 
Andavam devagar, olhando para trás, como quem quer voltar. Não tinham pressa em chegar, porque não 

sabiam aonde iam. Expulsos de seu paraíso por espadas de fogo, iam, ao acaso, em descaminhos, no arrastão 

dos maus fados. 
Fugiam do sol e o sol guiava-os nesse forçado nomandismo. 
Adelgaçados na magreira cômica, cresciam, como se o vento os levantasse. E os braços afinados desciam-

lhes aos joelhos, de mãos abanando. 
Vinham escoteiros. Menos os hidrópicos  de ascite consecutiva à alimentação tóxica  com os fardos das 

barrigas alarmantes. 
Não tinha sexo, nem idade, nem condição nenhuma. 
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Eram os retirantes. Nada mais. 
Meninotas, com as pregas da súbita velhice, careteavam, torcendo as carinhas decrépitas de ex-voto. Os 

vaqueiros másculos, como titãs alquebrados, em petição de miséria. Pequenos fazendeiros, no arremesso 

igualitário, baralhavam-se nesse anônimo aniquilamento. 
Mais mortos do que vivos. Vimos, vivíssimos só no olhar. Pupilas do sol da seca. Uns olhos espasmódicos de 

pânico, como se estivessem assombrados de si próprios. Agônica concentração de vitalidade faiscante. 
Fariscavam o cheiro enjoativo do melado que lhes exarcebava os estômagos jejuns. E, em vez de comerem, 

eram comidos pela própria fome numa autofagia erosiva. 
(ALMEIDA, José Américo. A Bagaceira.) 

  
Texto 2 

 
 - Um dia um homem faz besteira e se desgraça. 
Pois não estavam vendo que ele é de carne e osso? Tinha obrigação de trabalhar para os outros, 

naturalmente, conhecia o seu lugar. Bem. Nascera com esse destino ruim. Que fazer? Podia mudar a sorte? 

Se lhe dissessem que era possível melhorar de situação, espantar-se-ia. Tinha vindo ao mundo para amansar 

brabo, curar feridas com rezas, consertar cercas de inverno a verão. Era sina. O pai vivera assim, o avô 

também. E para trás não existia família. Cortar mandacaru, ensebar látegos  aquilo estava no sangue. 

Conformava-se, não pretendia mais nada. Se lhe dessem o que era dele, estava certo. Não davam. Era um 

desgraçado, era como um cachorro, só recebia ossos. Por que seria que os homens ricos ainda lhe tomavam 

uma parte do osso? Fazia até nojo pessoas importantes se ocuparem com semelhantes porcarias. 
                                                                                                (RAMOS, Graciliano. Vidas Secas, 1984, p.96) 

 
Texto 3 

 
 Fabiano, você é um homem, exclamou em voz alta.  

Conteve-se, notou que os meninos estavam perto, com certeza iam admirar-se ouvindo-o falar só. E, 

pensando bem, ele não era um homem: era apenas um cabra ocupado em guardar coisas dos outros. 
Olhou em torno, com receio de que, fora os meninos, alguém tivesse percebido a frase imprudente. 

Corrigiu-a, murmurando:  
Você é um bicho, Fabiano.  

(RAMOS, Graciliano. Vidas Secas.) 

 
Texto 4 

 
Eles tinham saído na véspera, de manh ̃, da Canoa. 
Eram duas horas da tarde. 
Cordulina, que vinha quase cambaleando, sentou-se numa pedra e falou, numa voz quebrada e penosa: - 

Chico, eu não posso mais... Acho at ́ que vou morrer. D ́-me aquela zoeira na cabeça! 
Chico Bento olhou dolorosamente a mulher. o cabelo, em falripas sujas, como que gasto, acabado, caía, por 

cima do rosto, envesgando os olhos, roçando na boca. A pele, empretecida como uma casca, pregueava nos 

braços e nos peitos, que o casaco e a camisa rasgada descobriam. 
(...) 
No colo da mulher, o Duquinha, também s ́ osso e pele, levava, com um gemido abafado, a mãozinha 

imunda, de dedos ressequidos, aos pobres olhos doentes. 
E com a outra tateava o peito da mãe, mas num movimento tão fraco e tão triste que era mais uma tentativa 

do que um gesto. 
Lentamente o vaqueiro voltou as costas; cabisbaixo, o Pedro o seguiu. E foram andando ̀ toa, devagarinho, 

costeando a margem da caatinga. (...) 
De repente, um bé!,agudo e longo, estridulou na calma. 
E uma cabra ruiva, nambi, de focinho quase preto, estendeu a cabeça por entre a orla de galhos secos do 

caminho, aguçando os rudimentos de orelha, evidentemente procurando ouvir, naquela distensão de sen- 

tidos, uma longínqua resposta a seu apelo. 
Chico Bento, perto, olhava-a, com as mãos trêmulas, a garganta áspera, os olhos afogueados. 
O animal soltou novamente o seu clamor aflito. 
Cauteloso, o vaqueiro avançou um passo. 
E de súbito em três pancadas secas, rápidas, o seu cacete de juc ́ zuniu; a cabra entonteceu, amunhecou, e 

caiu em cheio por terra. 
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Chico Bento tirou do cinto a faca, que de tão velha e tão gasta nunca achara quem lhe desse um tostão por 

ela. 
Abriu no animal um corte que foi de debaixo da boca at ́ separar ao meio o úbere branco de tetas secas, 

escorridas. 
Rapidamente iniciou a esfolação. A faca afiada corria entre a carne e o couro. Na pressa, arrancava aqui 

pedaços de lombo, afinava ali a pele, deixando-a quase transparente. 
Mas Chico Bento cortava, cortava sempre, com um movimento febril de mãos, enquanto Pedro, comovido 

e ansioso, ia segurando o couro descarnado. 
Afinal, toda a pele destacada estirou-se no chão. 
E o vaqueiro, batendo com o cacete no cabo da faca, abriu ao meio a criação morta. 
Mas Pedro, que fitava a estrada, o interrompeu: 
- Olha, pai! 
Um homem de mescla azul vinha para eles em grandes passadas. Agitava os braços em fúria, aos berros: 
- Cachorro! Ladrão! Matar minha cabrinha! Desgraçado! 
Chico Bento, tonto, desnorteado, deixou a faca cair e, ainda de cócoras, tartamudeava explicações confusas. 
O homem avançou, arrebatou-lhe a cabra e procurou enrolá-la no couro. 
Dentro da sua perturbação, Chico Bento compreendeu apenas que lhe tomavam aquela carne em que seus 

olhos famintos j ́ se regalavam, da qual suas mãos febris j ́ tinham sentido o calor confortante. 
E lhe veio agudamente ̀ lembrança Cordulina exânime na pedra da estrada... o Duquinha tão morto que j ́ 

nem chorava... 
Caindo quase de joelhos, com os olhos vermelhos cheios de l ́grimas que lhe corriam pela face ́spera, 

suplicou, de mãos juntas: 
- Meu senhor, pelo amor de Deus! Me deixe um pedaço de carne, um taquinho ao menos, 
que d ̂ um caldo para a mulher mais os meninos! Foi pra eles que eu matei! j ́ caíram com a fome!... 
- Não dou nada! Ladrão! Sem-vergonha! Cabra sem-vergonha! 
A energia abatida do vaqueiro não se estimulou nem mesmo diante daquela palavra. 
Antes se abateu mais, e ele ficou na mesma atitude de súplica. 
E o homem disse afinal, num gesto brusco, arrancando as tripas da criação e atirando-as para o vaqueiro: 
- Tome! S ́ se for isto! A um diabo que faz uma desgraça como voc ̂ fez, dar-se tripas ́ at ́ demais!... 
A faca brilhava no chão, ainda ensanguentada, e atraiu os olhos de Chico Bento. 
Veio-lhe um ímpeto de brandi-la e ir disputar a presa, mas foi ímpeto confuso e rápido. Ao gesto de estender 

a mão, faltou-lhe o ânimo. 
O homem, sem se importar com o sangue, pusera no ombro o animal sumariamente envolvido no couro e 

marchava para a casa cujo telhado vermelhava, l ́ além. 
Pedro, sem perder tempo, apanhou o fato que ficara no chão e correu para a mãe. Chico Bento ainda esteve 

uns momentos na mesma postura, ajoelhado. 
E antes de se erguer, chupou os dedos sujos de sangue, que lhe deixaram na boca um gosto amargo de vida. 

 (QUEIROZ, Rachel de. O Quinze.) 

 

 

EXERCÍCIOS  
 

 

1. Após estudar na Europa, Anita Malfatti retornou ao Brasil com uma mostra que abalou a cultura nacional 

do início do século XX. Elogiada por seus mestres na Europa, Anita se considerava pronta para mostrar 

seu trabalho no Brasil, mas enfrentou as duras críticas de Monteiro Lobato. Com a intenção de criar 

uma arte que valorizasse a cultura brasileira, Anita Malfatti e outros modernistas: 
a)    buscaram libertar a arte brasileira das normas acadêmicas europeias, valorizando as cores, a 

originalidade e os temas nacionais. 
b)   defenderam a liberdade limitada de uso da cor, até então utilizada de forma irrestrita, afetando a 

criação artística nacional. 
c)    representavam a ideia de que a arte deveria copiar fielmente a natureza, tendo como finalidade a 

prática educativa. 
d)   mantiveram de forma fiel a realidade nas figuras retratadas, defendendo uma liberdade artística 

ligada à tradição acadêmica. 
e)   buscaram a liberdade na composição de suas figuras, respeitando limites de temas abordados. 
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Texto para as questões 2 e 3: 

 
Canção do vento e da minha vida 

  
O vento varria as folhas, 
O vento varria os frutos, 
O vento varria as flores... 
E a minha vida ficava 
Cada vez mais cheia 
De frutos, de flores, de folhas. 

  
[...] 

  
O vento varria os sonhos 
E varria as amizades... 
O vento varria as mulheres... 
E a minha vida ficava 
Cada vez mais cheia 
De afetos e de mulheres. 

  
O vento varria os meses 
E varria os teus sorrisos... 
O vento varria tudo! 
E a minha vida ficava 
Cada vez mais cheia 
De tudo. 

BANDEIRA, M. Poesia completa e prosa. Rio de Janeiro: José Aguilar, 1967 
  

2. O canto do guerreiro 
Aqui na floresta 
Dos ventos batida, 
Façanhas de bravo 
Não geram escravos, 
Que estimem a vida 
Sem guerra e lidar. 

 Ouvi-me, Guerreiros, 
 Ouvi meu cantar. 

Valente na guerra, 
Quem há, como eu sou? 
Quem vibra o tacape 
Com mais valentia? 
Quem golpes daria Fatais, 
como eu dou? 

 Guerreiros, ouvi-me; 
 Quem há, como eu sou? 

(Gonçalves Dias) 
 
Macunaíma (Epílogo) 
Acabou-se a história e morreu a vitória. Não havia mais ninguém lá. Dera tangolomângolo na tribo 

Tapanhumas e os filhos dela se acabaram de um em um. Não havia mais ninguém lá. Aqueles lugares, 

aqueles campos, furos puxadouros arrastadouros meios-barrancos, aqueles matos misteriosos, tudo 

era solidão do deserto... Um silêncio imenso dormia à beira do rio Uraricoera. Nenhum conhecido 

sobre a terra não sabia nem falar da tribo nem contar aqueles casos tão pançudos. Quem podia saber 

do Herói? 
(Mário de Andrade) 
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A leitura comparativa dos dois textos acima indica que: 
a) a)ambos têm como tema a figura do indígena brasileiro apresentada de forma realista e heroica, 

como símbolo máximo do nacionalismo romântico. 

b) b)a abordagem da temática adotada no texto escrito em versos é discriminatória em relação aos 

povos indígenas do Brasil. 

c)  - - texto) 

expressam diferentes visões da realidade indígena brasileira. 

d) d)o texto romântico, assim como o modernista, aborda o extermínio dos povos indígenas como 

resultado do processo de colonização no Brasil. 

e) e)os versos em primeira pessoa revelam que os indígenas podiam expressar-se poeticamente, mas 

foram silenciados pela colonização, como demonstra a presença do narrador, no segundo texto. 

 

3. Leia o trecho a seguir: 

Fabiano depôs no chão parte da carga, olhou o céu, as mãos em pala na testa. Arrastara-se até ali 

na incerteza de que aquilo fosse realmente mudança. Retardara-se e repreendera os meninos, que se 

adiantavam, aconselhara-os a poupar forças. A verdade é que não queria afastar-se da fazenda. A 

viagem parecia-lhe sem jeito, nem acreditava nela. Preparara-a lentamente, adiara-a, tornara a prepará-

la, e só se resolvera a partir quando estava definitivamente perdido. Podia continuar a viver num 

cemitério? Nada o prendia àquela terra dura, acharia um lugar menos seco para enterrar-se. Era o que 

Fabiano dizia, pensando em coisas alheias: o chiqueiro e o curral, que precisavam conserto, o cavalo 

de fábrica, bom companheiro, a égua alazã, as catingueiras, as panelas de losna, as pedras da cozinha, 

a cama de varas. E os pés dele esmoreciam, as alpercatas calavam-se na escuridão. Seria necessário 

largar tudo? As alpercatas chiavam de novo no caminho coberto de seixos."  

 (Vidas secas, Graciliano Ramos) 

Assinale a alternativa incorreta: 
a) O trecho mostra as conquistas recentes de Fabiano e a desilusão dele ao perceber que todo seu 

esforço foi em vão. 

b) 

permitindo que o foco narrativo se volte à dimensão psicológica de Fabiano. 

c) 

toda obra, na qual a marginalização social acontece pela exclusão econômica. 

d) Fabiano resiste em abandonar a fazenda, pois sua incapacidade de articular logicamente é 

limitada, e o pensamento é incapaz de perceber a inevitável chegada da seca. 

e) 

nordestino, uma vez que limitam as perspectivas do sertanejo pobre à luta contra a morte. 

  

4. 
Que talento ela possuía para contar as suas histórias, com um jeito admirável de falar em nome de 

todos os personagens, sem nenhum dente na boca, e com uma voz que dava todos os tons às palavras! 

Havia sempre rei e rainha, nos seus contos, e forca e adivinhações. E muito da vida, com as suas 

maldades e as suas grandezas, a gente encontrava naqueles heróis e naqueles intrigantes, que eram 

sempre castigados com mortes horríveis! O que fazia a velha Totonha mais curiosa era a cor local que 

ela punha nos seus descritivos. Quando ela queria pintar um reino era como se estivesse falando dum 

engenho fabuloso. Os rios e florestas por onde andavam os seus personagens se pareciam muito com 

a Paraíba e a Mata do Rolo. O seu Barba-  
(José Lins do Rego. Menino de Engenho. Rio de Janeiro: José Olympio, 1980, p. 49-51 (com adaptações). 
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ue revelam marcas do 

processo de colonização e de civilização do país. Considerando o texto acima, infere-se que a velha 

Totonha: 
a) tira o seu sustento da produção da literatura, apesar de suas condições de vida e de trabalho, que 

denotam que ela enfrenta situação econômica muito adversa. 

b) compõe, em suas histórias, narrativas épicas e realistas da história do país colonizado, livres da 

influência de temas e modelos não representativos da realidade nacional. 

c) retrata, na constituição do espaço dos contos, a civilização urbana europeia em concomitância 

com a representação literária de engenhos, rios e florestas do Brasil. 

d) aproxima-se, ao incluir elementos fabulosos nos contos, do próprio romancista, o qual pretende 

retratar a realidade brasileira de forma tão grandiosa quanto a europeia. 

e) imprime marcas da realidade local a suas narrativas, que têm como modelo e origem as fontes da 

literatura e da cultura europeia universalizada. 

  

5. Leia o poema abaixo: 

Retrato 
Eu não tinha este rosto de hoje, 
assim calmo, assim triste, assim magro, 
nem estes olhos tão vazios, 
nem o lábio tão amargo. 
  
Eu não tinha estas mãos sem força, 
tão paradas e frias e mortas, 
eu não tinha este coração 
que nem se mostra. 

 Eu não dei por esta mudança, 
tão simples, tão certa e fácil: 
- Em que espelho ficou perdida 
a minha face?" 

(Cecília Meireles) 
Assinale a alternativa INCORRETA de acordo com o poema: 
a) A expressão "mãos sem força", que aparece no primeiro verso da segunda estrofe, indica um lado 

fragilizado e impotente do "eu" poético diante de sua postura existencial. 

b) As palavras mais sugerem do que escrevem, resultando, daí, a força das impressões sensoriais. 

Imagens visuais e auditivas, em outros poemas, sucedem-se a todo momento. 

c) O tema revela uma busca da percepção de si mesmo. Antes de um simples retrato, o que se mostra 

é um autorretrato, por meio do qual o "eu" poético olha-se no presente, comparando-se com 

aquilo que foi no passado. 

d) Não há no poema o registro de estados de ânimo vagos e quase incorpóreos, nem a noção de 

perda amorosa, abandono e solidão. 
 

6. ROMANCE II OU DO OURO INCANSÁVEL 
 
Mil bateias¹ vão rodando 

sobre córregos escuros; 

a terra vai sendo aberta 

por intermináveis sulcos; 

infinitas galerias 

penetram morros profundos. 

 

De seu calmo esconderijo, 

o ouro vem, dócil e ingênuo; 

torna-se pó, folha, barra, 

prestígio, poder, engenho... 

É tão claro!  e turva tudo: 

honra, amor e pensamento. 
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Borda flores nos vestidos, 

sobe a opulentos altares, 

traça palácios e pontes, 

eleva os homens audazes, 

e acende paixões que alastram 

sinistras rivalidades. 

 
Pelos córregos, definham 

negros, a rodar bateias. 

Morre-se de febre e fome 

sobre a riqueza da terra: 

uns querem metais luzentes, 

outros, as redradas² pedras. 

 
Ladrões e contrabandistas 

estão cercando os caminhos; 

cada família disputa 

privilégios mais antigos; 

os impostos vão crescendo 

e as cadeias vão subindo. 

 

Por ódio, cobiça, inveja, 

vai sendo o inferno traçado. 

Os reis querem seus tributos, 

 mas não se encontram vassalos. 

Mil bateias vão rodando, 

mil bateias sem cansaço. 

 
Mil galerias desabam; 

mil homens ficam sepultos; 

mil intrigas, mil enredos 

prendem culpados e justos; 

já ninguém dorme tranqüilo, 

que a noite é um mundo de sustos. 

 

Descem fantasmas dos morros, 

vêm almas dos cemitérios: 

todos pedem ouro e prata, 

e estendem punhos severos, 

mas vão sendo fabricadas 

muitas algemas de ferro. 
(MEIRELES, Cecília. Poesias completas. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1974.) 

 
O poema de Cecília Meireles apresenta um tom épico e revela afinidades com as propostas que 

distinguiram a chamada geração de 30 da primeira geração modernista. 
a) Indique duas características do poema relacionadas ao gênero épico. 
b) Aponte um aspecto em comum entre a perspectiva da autora sobre o país, revelada nesse texto, e 

a que predominou na obra de romancistas da geração de 30. 
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7.  

 
MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA. Oswald de Andrade: o culpado de tudo.  27 set.2011 a 29 jan. 2012. São Paulo: Prof. 

Gráfica. 2012. (Foto: Reprodução) 
 

O poema de Oswald de Andrade remonta à ideia de que a brasilidade está relacionada ao futebol. 

Quanto à questão da identidade nacional, as anotações em torno dos versos constituem: 
a)      direcionamentos possíveis para uma leitura crítica de dados histórico-culturais. 
b)      forma clássica da construção poética brasileira.  
c)      rejeição à ideia do Brasil como o país do futebol.  
d)      intervenções de um leitor estrangeiro no exercício de leitura poética.  
e)      lembretes de palavras tipicamente brasileiras substitutivas das originais. 

 

8. NAMORADOS 
"O rapaz chegou-se para junto da moça e disse: 
- Antônia, ainda não me acostumei com o seu 
[corpo, com a sua cara. 
A moça olhou de lado e esperou. 
- Você não sabe quando a gente é criança e de 
[repente vê uma lagarta listrada? 
A moça se lembrava: 
- A gente fica olhando... 
A meninice brincou de novo nos olhos dela. 
O rapaz prosseguiu com muita doçura: 
- Antônia, você parece uma lagarta listrada. 
A moça arregalou os olhos, fez exclamações. 
O rapaz concluiu: 
- Antônia, você é engraçada! Você parece louca." 

(Manuel Bandeira. "Poesia completa & prosa". Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1985.) 
  
No poema de Bandeira, importante representante da poesia modernista, destaca-se como 

característica da escola literária dessa época 
a)       a reiteração de palavras como recurso de construção de rimas ricas. 
b)      a utilização expressiva da linguagem falada em situações do cotidiano. 
c)       a criativa simetria de versos para reproduzir o ritmo do tema abordado. 
d)      a escolha do tema do amor romântico, caracterizador do estilo literário dessa época. 
e)      o recurso ao diálogo, gênero discursivo típico do Realismo. 

  

9. Vei, a Sol 
Ora o pássaro careceu de fazer necessidade, fez e o herói ficou escorrendo sujeira de urubu. Já era de 

madrugadinha e o tempo estava inteiramente frio. Macunaíma acordou tremendo, todo lambuzado. 

Assim mesmo examinou bem a pedra mirim da ilhota para vê si não havia alguma cova com dinheiro 

enterrado. Não havia não. Nem a correntinha encantada de prata que indica pro escolhido, tesouro de 

holandês. Havia só as formigas jaquitaguas ruivinhas. Então passou Caiuanogue, a estrela da manhã. 

Macunaíma já meio enjoado de tanto viver pediu pra ela que o carregasse pro céu. Caiuanogue foi se 

chegando porém o herói fedia muito. 
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 Vá tomar banho!  ela fez. E foi-se embora. 
Assim nasceu a expr

imigrantes europeus. 
ANDRADE, M. Macunaíma: o herói sem nenhum caráter. Rio de Janeiro: Agir, 2008. 

 
Macunaíma, de Mário de 

Andrade, pertencente à primeira fase do Modernismo brasileiro. Considerando a linguagem 

empregada pelo narrador, é possível identificar 
a) resquícios do discurso naturalista usado pelos escritores do século XIX. 

b) ausência de linearidade no tratamento do tempo, recurso comum ao texto narrativo da primeira 

fase modernista. 

c) referência à fauna como meio de denunciar o primitivismo e o atraso de algumas regiões do país. 

d) descrição preconceituosa dos tipos populares brasileiros, representados por Macunaíma e 

Caiuanogue. 

e) uso da linguagem coloquial e de temáticas do lendário brasileiro como meio de valorização da 

cultura popular nacional. 

 

10. Confidência do Itabirano  
 

Alguns anos vivi em Itabira.  
Principalmente nasci em Itabira.  
Por isso sou triste, orgulhoso: de ferro.  
Noventa por cento de ferro nas calçadas.  
Oitenta por cento de ferro nas almas.  
E esse alheamento do que na vida é porosidade e  
[comunicação.  
A vontade de amar, que me paralisa o trabalho,  
vem de Itabira, de suas noites brancas, sem mulheres e  
[sem horizontes.  
E o hábito de sofrer, que tanto me diverte,  
é doce herança itabirana.  
De Itabira trouxe prendas diversas que ora te ofereço:  
esta pedra de ferro, futuro aço do Brasil,  
este São Benedito do velho santeiro Alfredo Duval;  
este couro de anta, estendido no sofá da sala de visitas;  
este orgulho, esta cabeça baixa...  
Tive ouro, tive gado, tive fazendas.  
Hoje sou funcionário público.  
Itabira é apenas uma fotografia na parede.  
Mas como dói!  

ANDRADE, C. D. Poesia completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2003.  

  
Carlos Drummond de Andrade é um dos expoentes do movimento modernista brasileiro. Com seus 

poemas, penetrou fundo na alma do Brasil e trabalhou poeticamente as inquietudes e os dilemas 

humanos. Sua poesia é feita de uma relação tensa entre o universal e o particular, como se percebe 

claramente na construção do poema Confidência do Itabirano. Tendo em vista os procedimentos de 

construção do texto literário e as concepções artísticas modernistas, conclui-se que o poema acima 
a) representa a fase heroica do modernismo, devido ao tom contestatório e à utilização de expressões 

e usos linguísticos típicos da oralidade.  

b) apresenta uma característica importante do gênero lírico, que é a apresentação objetiva de fatos e 

dados históricos.  

c) 

representam a forma como a sociedade e o mundo colaboram para a constituição do indivíduo. 

d) critica, por meio de um discurso irônico, a posição de inutilidade do poeta e da poesia em 

comparação com as prendas resgatadas de Itabira.  

e) apresenta influências românticas, uma vez que trata da individualidade, da saudade da infância e 

do amor pela terra natal, por meio de recursos retóricos pomposos. 
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11. Ai, palavras, ai, palavras 
que estranha potência a vossa! 
Todo o sentido da vida 
principia a vossa porta: 
o mel do amor cristaliza 
seu perfume em vossa rosa; 
sois o sonho e sois a audácia, 
calúnia, fúria, derrota... 
A liberdade das almas, 
ai! Com letras se elabora... 
E dos venenos humanos 
sois a mais fina retorta: 
frágil, frágil, como o vidro 
e mais que o aço poderosa! 
Reis, impérios, povos, tempos, 

 
MEIRELES, C. Obra poética. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1985 (fragmento). 

 

O fragmento destacado foi transcrito do Romanceiro da Inconfidência, de Cecília Meireles. 

Centralizada no episódio histórico da Inconfidência Mineira, a obra, no entanto, elabora uma reflexão 

mais ampla sobre a seguinte relação entre o homem e a linguagem: 
a) A força e a resistência humanas superam os danos provocados pelo poder corrosivo das palavras. 

b) As relações humanas, em suas múltiplas esferas, têm seu equilíbrio vinculado ao significado das 

palavras. 

c) O significado dos nomes não expressa de forma justa e completa a grandeza da luta do homem 

pela vida. 

d) Renovando o significado das palavras, o tempo permite às gerações perpetuar seus valores e suas 

crenças. 

e) Como produto da criatividade humana, a linguagem tem seu alcance limitado pelas intenções e 

gestos. 

 

12. Olá! Negro  
 

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!  
Pai-João, Mãe-negra, Fulô, Zumbi,  
negro-fujão, negro cativo, negro rebelde  
negro cabinda, negro congo, negro íoruba,  
negro que foste para o algodão de USA 
para os canaviais do Brasil, 
para o tronco, para o colar de ferro, para a canga  
de todos os senhores do mundo; 
eu melhor compreenda agora os teus blues 
nesta hora triste da raça branca, negro!  
Olá, Negro! Olá. Negro!  
A raça que te enforca, enforca-se de tédio, negro!  

LIMA. J, Obras completas: Rio de Janeiro, Aguilar, 1958 (fragmento). 
  
O conflito de gerações e de grupos étnicos reproduz, na visão do eu lírico, um contexto social 

assinalado por 
a) modernização dos modos de produção e consequente enriquecimento dos brancos. 
b) preservação da memória ancestral e resistência negra à apatia cultural dos brancos. 
c) superação dos costumes antigos por meio da incorporação de valores dos colonizados. 
d) nivelamento social de descendentes de escravos e de senhores pela condição de pobreza. 
e) antagonismo entre grupos de trabalhadores e lacunas de hereditariedade. 
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13. Texto I 

 

proporcionava. Estranhas coisas entraram então para o trapiche. Não mais estranhas, porém, que 

aqueles meninos, moleques de todas as cores e de idades as mais variadas, desde os nove aos dezesseis 

anos, que ̀ noite se estendiam pelo assoalho e por debaixo da ponte e dormiam, indiferentes ao vento 

que circundava o casarão uivando, indiferentes ̀ chuva que muitas vezes os lavava, mas com os olhos 

puxados para as luzes dos navios, com os ouvidos presos as canções que vinham das embarcações... 
(AMADO, J. Capitães da Areia. São Paulo: Companhia das Letras, 2008 (fragmento).) 

  
Texto II 

 
̀ margem esquerda do rio Belém, nos fundos do mercado de peixe, ergue-se o velho ingazeiro  ali 

os bêbados são felizes. Curitiba os considera animais sagrados, prov ̂ as suas necessidades de cachaça 

e pirão. No trivial contentavam-se com as sobras d  

 
(TREVISAN, D. 35 noites de paixão: contos escolhidos. Rio de Janeiro: BestBolso, 2009 (fragmento).) 

  
Sob diferentes perspectivas, os fragmentos citados são exemplos de uma abordagem literária 

recorrente na literatura brasileira do século XX. Em ambos os textos: 
a) a linguagem afetiva aproxima os narradores dos personagens marginalizados. 
b) a ironia marca o distanciamento dos narradores em relação aos personagens. 
c) o detalhamento do cotidiano dos personagens revela a sua origem social. 
d) o espaço onde vivem os personagens ́ uma das marcas de sua exclusão. 
e) a crítica ̀ indiferença da sociedade pelos marginalizados ́ direta. 

  

14. 
independentes dentro da mesma língua: uma do Norte e outra do Sul, regiões segundo ele muito 

diferentes por formação histórica, composição étnica, costumes, modismos linguísticos etc. Por isso, 

deu aos romances regionais que publicou o título geral de Literatura do Norte. Em nossos dias, um 

escritor gaúcho, Viana Moog, procurou mostrar com bastante engenho que no Brasil há, em verdade, 

 
(CANDIDO, A. A nova narrativa. A educação pela noite e outros ensaios. São Paulo: Ática, 2003.) 

 
Com relação à valorização, no romance regionalista brasileiro, do homem e da paisagem de 

determinadas regiões nacionais, sabe-se que: 
a) o romance do Sul do Brasil se caracteriza pela temática essencialmente urbana, colocando em 

relevo a formação do homem por meio da mescla de características locais e dos aspectos culturais 

trazidos de fora pela imigração europeia. 

b) José de Alencar, representante, sobretudo, do romance urbano, retrata a temática da urbanização 

das cidades brasileiras e das relações conflituosas entre as raças. 

c) o romance do Nordeste caracteriza-se pelo acentuado realismo no uso do vocabulário, pelo 

temário local, expressando a vida do homem em face da natureza agreste, e assume 

frequentemente o ponto de vista dos menos favorecidos. 

d) a literatura urbana brasileira, da qual um dos expoentes é Machado de Assis, põe em relevo a 

formação do homem brasileiro, o sincretismo religioso, as raízes africanas e indígenas que 

caracterizam o nosso povo. 

e) Érico Veríssimo, Rachel de Queiroz, Simões Lopes Neto e Jorge Amado são romancistas das 

décadas de 30 e 40 do século XX, cuja obra retrata a problemática do homem urbano em confronto 

com a modernização do país promovida pelo Estado Novo. 
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15. Leia o fragmento abaixo transcrito  

  

sentiam a quentura da terra. Montado, confundia-se com o cavalo, grudava-se a ele. E falava uma 

linguagem cantada, monossilábica e gutural, que o companheiro entendia. A pé, não se aguentava 

bem. Pendia para um lado, para o outro lado, cambaio, torto e feio. Às vezes, utilizava nas relações 

com as pessoas a mesma língua com que se dirigia aos brutos  exclamações, onomatopeias. Na 

verdade, falava pouco. Admira as palavras compridas e difíceis da gente da cidade, tentava reproduzir 

 
(Graciliano Ramos) 

 
No texto, a referência aos pés: 
a) Constitui um jogo de contrastes entre o mundo cultural e o mundo físico do personagem. 

b) Acentua a rudeza do personagem, em nível físico. 

c) Justifica-se como preparação para o fato de que o personagem não estava preparado para 

caminhada. 

d) Serve para demonstrar a capacidade de pensar do personagem. 
  

 

QUESTÃO CONTEXTO  
 

 

sobre a Exposição de Anita Malfatti: 

 

     normalmente as coisas(..) A outra espécie é 

formada pelos que vêem anormalmente a natureza e interpretam-na à luz de teorias efêmeras, sob a 

sugestão estrábica de escolas rebeldes, surgidas cá e lá como furúnculos da cultura excessiva. (...) Embora 

eles se dêem como novos, precursores de uma arte a vir, nada é mais velho do que a arte anormal ou 

teratológica: nasceu com a paranóia e com a mistificação.(...) Essas considerações são provocadas pela 

exposição da senhora. Malfatti onde se notam acentuadíssimas tendências para uma atitude estética 

 

 

Explique com suas palavras por que Monteiro Lobato escreveu tão forte crítica aos novos artistas modernos, 

mais especificamente à Anita Malfatti, relacionando o pensamento do autor à dificuldade de aceitação da 

arte moderna pelo grande público.   
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Exercícios  
 

1. a 

A proposta do Modernismo era a valorização da brasilidade, contrapondo-se às estéticas que vigoravam 

até então e valorizavam elementos europeus.  

 

2. c 

A primeira representa uma exaltação; a segunda, uma crítica ao apagamento indígena que de fato 

aconteceu.  

 

3. d 

Fabiano hesita em abandonar a fazenda por não ter certeza de que isso significaria mudança, isto é, ele 

 

 

4. e 

Essencial para o modernismo, a obra de José Lins do Rego aborda a situação econômica dos latifúndios 

e engenhos da zona açucareira da Paraíba e do Pernambuco. A partir dos contos criados pela velha 

Totonha, o autor aproxima suas histórias da realidade, fazendo associações, o que confirma a alternativa 

E. O trecho avaliado não faz nenhuma menção à intenção da personagem de obter lucros a partir de seus 

contos literários, o que torna a alternativa A incorreta. Além disso, as associações ao personagem Barba-

Azul refletem um senhor de engenho, mostrando as influências da colonização no país, e a contadora de 

histórias busca confluir uma perspectiva europeia junto a uma visão colonial do Brasil Colônia, tornando 

incorretas as alternativas B e C. Por fim, não há a intenção em retratar de forma grandiosa a realidade 

europeia, mas sim, internamente, promover uma denúncia social à realidade local, o que faz a alternativa 

D incorreta.  

 

5. a 

Presença de metalinguagem, onde o autor utiliza o próprio código para explicar o processo de escrita.  

 

6. a, b, c  Havia uma necessidade de ruptura com as estéticas literárias vigentes, o falar popular do 

brasileiro virou protagonista nas obras literárias, o trabalho estético com as palavras foi ampliado no 

sentido de que as permissões de misturas e experimentações linguísticas eram livres. 

 

7. a 

como em uma leitura guiada. 

 

8. b 

A representação da fala foi artigo importante para a expressividade da realidade no modernismo.  

 

9. e 

A alternativa se sustenta por apresentar as características do fragmento, como a utilização de lendas para 

justificar o uso coloquial de uma expressão popular.  

 

10. c 

A relação entre o ambiente em que o eu-lírico viveu e as suas características tanto físicas quanto de 

personalidade são e estão diretamente conectadas. 
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11. b 

A língua materna é símbolo identitário de um povo, sendo vista no poema como ferramenta de relação 

entre as relações e interações humanas.  

 

12. b 

 agora os teus blues/nesta 

 

 

13. d 

Os textos retratam os espaços em que vivem personagens marginalizados. Esses locais são marcadores 

da exclusão social, seja no livro de Jorge Amado, com os meninos abandonados, seja dos bêbados, no 

fragmento de Dalton Trevisan. 

 

14. c 

O regionalismo surge na literatura em vários momentos, com diversas propostas estilísticas e temáticas. 

o romance nordestino é caracterizado pela exploração de regionalismos linguísticos e pelo retrato da 

luta do homem contra a realidade do sertão.  

 

15. b 

pessoas, principalmente as nordestinas, de forma geral, lutando por melhores condições de 

sobrevivência e vivendo na condição de retirantes, tamanha e cruel era a realidade que demarcava o 

contexto histórico e social da época, que vai de 1930 a 1945. 

 

Questão Contexto  
Acostumados aos modelos previamente definidos e esteticamente mais preocupados com a beleza clássica 

e realística das obras, as pessoas e autores da época resistiram às novas tentativas de criação dos 

modernistas. Por isso, tais críticas eram comuns e é dito que a semana de 22 foi um fracasso de público, 

porque ninguém entendia o real propósito daquelas obras, já que fugiam completamente ao que era feito e 

proposto até então.  
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Análise Combinatória e Probabilidade 
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RESUMO   
 

 

Antes de começarmos a estudar combinações, é fundamental sabermos o que é um fatorial. 

 

Fatorial 
O fatorial é uma operação aplicada apenas a número naturais e é definido da seguinte maneira: 

n   →  
1, se 0

!
1.3.4.5.6...( -1).( ), se 0

n
n

n n n

=
= 


 

Ex: 

0! = 1 

3! = 1.2.3 = 6 

 

Princípio fundamental da contagem 

 
Essa técnica básica de contagem visa calcular o número de possibilidades de ocorrência de um evento E, 

composto por uma série de sub-eventos independentes: E1, E2, E3... Na composição do evento E, escolhe-se 

apenas umas das possibilidades de cada um de seus sub-eventos. 

Representamos os totais de possibilidades pelas quais os eventos podem ocorrer por: 

n(E): número de possibilidades do evento E 

n(Ei): número de possibilidades do evento Ei 

Podemos enunciar que o número de possibilidades de ocorrência do evento E é dado por: 

 

1 2( ) ( ). ( )... ( )nn E n E n E n E=  

 

Ex.: Uma pessoa fará uma viagem e pretende levar 2 camisas, 2 calças e 3 sapatos. De quantas formas 

diferentes esta pessoa poderá se vestir, escolhendo uma camisa, uma calça e um sapato? 

n(E) = 2.2.3 = 12 

 

Permutações 

 
Permutação simples de n objetos distintos 

 

Dado um conjunto com n elementos distintos, chama-se permutação dos n elementos, todo arranjo desses 

n elementos tomados n a n. 

 

!P n=  

 

 

Exemplo: Quantos são os anagramas da palavra  

 

5 5! 5.4.3.2.1 120P = = =  

 

Podemos escrever 120 anagramas da palavra GRUPO. 

 

Permutação com elementos repetidos 

 

De modo geral, se temos n elementos dos quais 1n são iguais 1a , 2n  são iguais a 2a , 3n  são iguais a 3a , ... , 

rn são iguais a ra , o número de permutações possíveis é dado por: 
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1 2 3( , , ,..., )

1 2 3

!

! ! !... !

rn n n n

n

r

n
P

n n n n
=  

 

 

 

 

Existem três letras q se repetem na palavra M (2 vezes), A (3 vezes) e T (2 vezes). 
(2,3,2)

10

10! 10.9.8.7.6.5.4.3! 10.9.8.7.6.5.4 10.9.8.7.6.5.4 604800
151200

2!3!2! 2!3!2! 2.1.2.1 4 4
P = = = = = =  

 

Podemos escrever 151 200  anagramas da palavra Matemática. 

 

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. 

 

)!(

!
,

pn

n
A pn

−
=  

 

 

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 300). Para o primeiro algarismos existe apenas 

uma possibilidade (2) e para os outros três ainda existem 8 números disponíveis, então: 

8,3

8! 8! 8.7.6.5!
8.7.6 336 números.

(8 3)! 5! 5!
A = = = = =

−
 

 
Combinação Simples 
 

Número de combinações de n elementos tomados p a p onde a ordem não importa. 

 

,

!

!( )!
n p

n
C

p 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. 

 

10,6

10! 10.9.8.7.6! 5040 5040
210

6!.(10 6)! 6!.4! 4! 24
C = = = = =

−
 

 

210 tipos de saladas diferentes com 6 espécies de fruta. 

 

Probabilidade 

 

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 
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Espaço Amostral: São todos os resultados possíveis do experimento aleatório. Esse conjunto é denotado por 

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)=
n(E) n° de casos favoráveis

=
n(S) n° de casos possíveis

=  

 

Ou seja, se quisermos saber a probabilidade de um lançamento de dado o número tirado ser ímpar, a resposta 

seria 
3

6
. 

É comum a resposta vir também como uma fração irredutível ou como porcentagem. No caso de 
3

6
a fração 

irredutível seria 
1

2
e em porcentagem seria 50% (dividindo 1 por 2 temos como resposta 0,5 ou seja 

5 50
50%

10 100
= = . 

Têm-se a probabilidade de 50% que o evento ocorra então temos 50% de que ele não ocorra, ou seja, do 

total 100% tiramos a probabilidade de o evento ocorrer e o resultado seria a probabilidade dele não ocorrer. 

Essa probabilidade é chamada de probabilidade complementar. 

 

Probabilidade complementar do evento A = 1-P(A) 

 

existem casos onde um evento onde uma probabilidade depende da outra. Conhecida como probabilidade 

condicional. Sendo A e B eventos podemos considerar: 

 

Probabilidade da união de dois eventos: 
p(A U B)=p(A)+p(B)  p(A B) 

 

Probabilidade condicional 

P(A/B)=
( )A

)

p B

p(B


 

 

Eventos independentes 
Se A e B forem eventos independentes, então p(A B)=p(A) . p(B) 

 

EXERCÍCIOS    
 

 

1. O diretor de uma escola convidou os 280 alunos de terceiro ano a participarem de uma brincadeira. 

Suponha que existem 5 objetos e 6 personagens numa casa de 9 cômodos; um dos personagens 

esconde um dos objetos em um dos cômodos da casa. O objetivo da brincadeira é adivinhar qual 

objeto foi escondido por qual personagem e em qual cômodo da casa o objeto foi escondido. 

Todos os alunos decidiram participar. A cada vez um aluno é sorteado e dá a sua resposta. As respostas 

devem ser sempre distintas das anteriores, e um mesmo aluno não pode ser sorteado mais de uma vez. 

Se a resposta do aluno estiver correta, ele é declarado vencedor e a brincadeira é encerrada. 
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O diretor sabe que algum aluno acertará a resposta porque há: 

a) 10 alunos a mais do que possíveis respostas distintas. 

b) 20 alunos a mais do que possíveis respostas distintas. 

c) 119 alunos a mais do que possíveis respostas distintas. 

d) 260 alunos a mais do que possíveis respostas distintas. 

e) 270 alunos a mais do que possíveis respostas distintas. 

  

2. Um procedimento padrão para aumentar a capacidade do número de senhas de banco é acrescentar 

mais caracteres a essa senha. Essa prática, além de aumentar as possibilidades de senha, gera um 

aumento na segurança. Deseja-se colocar dois novos caracteres na senha de um banco, um no início 

e outro no final. Decidiu-se que esses novos caracteres devem ser vogais e o sistema conseguirá 

diferenciar maiúsculas de minúsculas. 

Com essa prática, o número de senhas possíveis ficará multiplicado por 

a) 100. 

b) 90. 

c) 80. 

d) 25. 

e) 20. 

 

3. João mora na cidade A e precisa visitar cinco clientes, localizados em cidades diferentes da sua. Cada 

trajeto possível pode ser representado por uma sequência de 7 letras. Por exemplo, o trajeto ABCDEFA, 

informa que ele sairá da cidade A, visitando as cidades B, C, D, E e F nesta ordem, voltando para a 

cidade A. Além disso, o número indicado entre as letras informa o custo do deslocamento entre as 

cidades. A figura mostra o custo de deslocamento entre cada uma das cidades. 

 
Como João quer economizar, ele precisa determinar qual o trajeto de menor custo para visitar os cinco 

clientes. somente parte das sequências, pois os trajetos ABCDEFA e AFEDCBA têm o mesmo custo. Ele 

gasta 1min30s para examinar uma sequência e descartar sua simétrica, conforme apresentado. 

O tempo mínimo necessário para João verificar todas as sequências possíveis no problema é de 

a) 60 min 

b) 90 min 

c) 120 min 

d)180 min 

e) 360 min 

 

4. Para cadastrar-se em um site, uma pessoa precisa escolher uma senha composta por quatro caracteres, 

sendo dois algarismos e duas letras (maiúsculas ou minúsculas). As letras e os algarismos podem estar 

em qualquer posição. Essa pessoa sabe que o alfabeto é composto por vinte e seis letras e que uma 

letra maiúscula difere da minúscula em uma senha.  
Disponível em: www.infowester.com. Acesso em: 14 dez. 2012.  
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O número total de senhas possíveis para o cadastramento nesse site é dado por 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

 

 

5. 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)  

 

 

6. 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)  
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7. 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 

 

8. Em uma escola, a probabilidade de um aluno compreender e falar inglês é de 30%. Três alunos dessa 

escola, que estão em fase final de seleção de intercâmbio, aguardam, em uma sala, serem chamados 

para uma entrevista. Mas, ao invés de chamá-los um a um, o entrevistador entra na sala e faz, oralmente, 

uma pergunta em inglês que pode ser respondida por qualquer um dos alunos. 

A probabilidade de o entrevistador ser entendido e ter sua pergunta oralmente respondida em inglês 

é 

a)23,7% 

b)30,0% 

c)44,1%  

d)65,7% 

e)90,0% 

 

9. Numa avenida existem 10 semáforos. Por causa de uma pane no sistema, os semáforos ficaram sem 

controle durante uma hora, e fixaram suas luzes unicamente em Verde ou Vermelho. Os semáforos 

funcionam de forma independente; a probabilidade de acusar a cor verde é de ⅔ e a de acusar a cor 

vermelha é de  ⅓. Uma pessoa percorreu a pé toda essa avenida durante o período da pane, 

observando a cor da luz de cada um desses semáforos. Oual a probabilidade de que essa pessoa tenha 

observado exatamente um sinal na cor verde? 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

 

10. Um adolescente vai a um parque de diversões tendo, prioritariamente, o desejo de ir a um brinquedo 

que se encontra na área IV, dentre as áreas I, II, III, IV e V existentes. O esquema ilustra o mapa do 

parque, com a localização da entrada, das cinco áreas com os brinquedos disponíveis e dos possíveis 

caminhos para se chegar a cada área. O adolescente não tem conhecimento do mapa do parque e 

decide ir caminhando da entrada até chegar à área IV.  
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Suponha que relativamente a cada ramificação, as opções existentes de percurso pelos caminhos 

apresentem iguais probabilidades de escolha, que a caminhada foi feita escolhendo ao acaso os 

caminhos existentes e que, ao tomar um caminho que chegue a uma área distinta da IV, o adolescente 

necessariamente passa por ela ou retorna. 

Nessas condições, a probabilidade de ele chegar à área IV sem passar por outras áreas e sem retornar 

é igual a 

a) 
1

96
 

b) 
1

64
 

c) 
5

24
 

d) 
1

4
 

e) 
5

12
 

 

PUZZLE    
 

 

Um coelho dista 2 metros de seu alimento. Sabendo que a cada salto ele atinge metade do percurso restante, 

pergunta-se: quantos saltos ele precisará para alcançar seu alimento? 
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Exercícios  
1. a 

O número total de possibilidades de uma personagem esconder um dos 5 brinquedos em um dos 9 

cômodos é 6 . 5 . 9 = 270. 

 

2. a 

 Temos que a nova senha será no formato: 

_****_ 

No início e no final, usaremos apenas vogais, ou seja, 5 possibilidades. Porém, existe a diferença entre 

vogais maiúsculas e minúsculas. Ou seja, agora temos 10 possiblidades: a, e, i, o, u, A, E, I, O e U. 

Por fim, teremos 10 possibilidades para o início e 10 para o final: 

10****10 = 100 vezes o número das senhas antigas. 

 
3. b 

 
 

4. e 

 
 

5. a 

 
 

6. a 

 
 

7. d 

 
 

8. d 
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9. a 

 
10. c 

 
 

Puzzle 

 

O pobre coelho jamais alcançará seu alimento, pois a distância restante será sempre dividida por dois, 

nunca chegando a zero. 
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Progressão Geométrica: Definição, 

termo geral e termo médio 

12 

jul 
 

RESUMO   
 

 

Definição: 

 Progressão geométrica (Pg) é a sequência em que cada termo, a partir do segundo, é igual o 

produto do termo anterior por uma constante real. Essa constante é chamada de razão da PG. e é indicada 

por q 

 

Temos então que : em uma pg  

 

 

 

Classificação: 

Há quatro categorias em uma Pg, são elas: 

1.Crescente ocorre quando : 

• a1>0 e q>0; ou 

• a1<0 e 0<q<1. 

 

2.Decrescente ocorre quando: 

• a1>0 e 0<q<1, ou 

• a1<0 e q>1. 

 

3.Constante: 

• q = 1  

 

4.Alternada ou oscilante : os termos dão alternadamente positivos e negativos.  

• q < 0 

 

Termo geral da Pg: 

 

Essa expressão nos permite calcular qualquer termo de uma p.g conhecendo apenas o primeiro termo e a 

razão. 

 

 

Propriedades da Progressão Geométrica 

1) O produto dos termos extremos é igual ao produto dos termos equidistantes dos extremos. 

Ex: Na PG (2,4,8,16,32): Os termos extremos são 2 e 32 e o produto será 2 . 32 = 64, além disso, 4 e 16 são os 

termos equidistantes dos extremos e o produto 4 . 16 = 64 

 

 

2) O quadrado de um termo central é igual ao produto dos equidistantes dele. 

Ex: Na PG (2,4,8,16,32): O termo central é 8 e 8² = 64, como vimos o produto dos extremos também é 64 
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EXERCÍCIOS 
 

 

 

1. Pesquisas indicam que o número de bactérias X é duplicado a cada quarto de hora. Um aluno resolveu 

fazer uma observação para verificar a veracidade dessa afirmação. Ele usou uma população inicial de 

105 bactérias X e encerrou a observação ao final de uma hora. Suponha que a observação do aluno 

tenha confirmado que o número de bactérias X se duplica a cada quarto de hora.  

Após uma hora do início do período de observação desse aluno, o número de bactérias X foi de 

a) 
2 52 10−    

b) 
1 52 10−   

c) 
2 52 10  

d) 
3 52 10  

e) 
4 52 10  

 

2. Para testar o efeito da ingestão de uma fruta rica em determinada vitamina, foram dados pedaços desta 

fruta a macacos. As doses da fruta são arranjadas em uma sequência geométrica, sendo 2 g e 5 g as 

duas primeiras doses. Qual a alternativa correta para continuar essa sequência? 

 

 

 

 

e) 12,500 g;  

 

3. Para que a sequência ( -9, -5, 3) se transforme numa progressão geométrica, devemos somar a cada 

um dos seus termos um certo número. Esse número é:  

a) par  

b) quadrado perfeito  

c) primo  

d) maior que 15  

e) não inteiro 
 

4. Uma criação de coelhos foi iniciada há exatamente um ano e, durante esse período, o número de 

coelhos duplicou a cada quatro meses. Hoje, parte dessa criação deverá ser vendida para se ficar com 

a quantidade inicial de coelhos. Para que isso ocorra, a porcentagem da população atual dessa criação 

de coelhos a ser vendida é: 

a)75% 

b)80% 

c)83.33% 

d)87.5% 

 

5. A sequência (2, x, y, 8) representa uma progressão geométrica. O produto xy vale:  

a) 8  

b) 10  

c) 12  

d) 14  

e) 16 
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6. Para fazer a aposta mínima na Megassena uma pessoa deve escolher 6 números diferentes em um 

cartão de apostas que contém os números de 1 a 60. Uma pessoa escolheu os números de sua aposta, 

formando uma progressão geométrica de razão inteira. Com esse critério, é correto afirmar que  

a) essa pessoa apostou no número 1.  

b) a razão da PG é maior do que 3.  

c) essa pessoa apostou no número 60.  

d) a razão da PG é 3.  

e) essa pessoa apostou somente em números ímpares. 

 

7. A Copa do Mundo, dividida em cinco fases, é disputada por 32 times. Em cada fase, só metade dos 

times se mantém na disputa pelo título final. Com o mesmo critério em vigor, uma competição com 

64 times iria necessitar de quantas fases?  

a) 5  

b) 6  

c) 7  

d) 8  

e) 9 

 

8. Um garrafão contém 3 litros de vinho. Retira-se um litro de vinho do garrafão e acrescenta-se um litro 

de água, obtendo-se uma mistura homogênea. Retira-se, a seguir, um litro da mistura e acrescenta-se 

um litro de água, e assim por diante. A quantidade de vinho, em litros, que resta no garrafão, após 5 

dessas operações, é aproximadamente igual a  

a) 0,396  

b) 0,521  

c) 0,676  

d) 0,693  

e) 0,724 

 

9. Suponha que o preço de um automóvel se desvaloriza 10% ao ano nos seus 5 primeiros anos de uso. 

Se este automóvel novo custou R$ 10.000,00, qual será o seu valor em reais após os 5 anos de uso? 

a) 5.550,00 

b) 5.804,00 

c) 6.204,30 

d) 5.904,90 

e) 5.745,20 

 

10. Em uma progressão geométrica estritamente crescente, com razão igual ao triplo do primeiro termo, 

na qual o quarto termo é igual a 16 875, é correto afirmar que: 

a) O terceiro termo é igual a nove vezes o primeiro termo. 

b) A soma dos três primeiros termos é igual a 241 vezes o primeiro termo  

c) O segundo termo é igual a 9 vezes o quadrado do primeiro termo . 

d) A soma do primeiro e do terceiro termo é igual a 25 vezes o segundo termo. 

e) Os termos também estão em progressão aritmética. 

 

PUZZLE 
 

 

Forme o número 24 usando apenas os números 3, 3, 7, 7, uma vez cada. Você pode usar as operações +, -, *, 

/, e também os parênteses, se achar necessário. 
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GABARITO 

 

 

Exercícios 

 

1. e  

 

 

 

2. e  

 

1

2

1

2

1 1

1

3

4

5

2

5

2,5

2 2,5

12,5

31,25

78,125

n n

n

a

a

a
q

a

a a q

a

a

a

− −

=


=

= =

=  = 

=

=

=

  

 

3. c  

 
 

 

4. d  

Como nós não temos conhecimento da quantidade inicial de coelhos, podemos afirmar que esse valor 

é x. Sendo assim, passados quatro meses, a população de coelhos tornou-se 2x; passados oito meses, já 

havia 4x; após 12 meses, a polução de coelhos era de 8x. Isso pode ser representado como uma PG (x, 

2x, 4x, 8x) de razão 2. 

Conforme o enunciado, atualmente o criador de coelhos possui 8x animais. Se ele deseja voltar a ter 

apenas a quantidade inicial (x), ele deverá vender 7x. Podemos calcular a porcentagem da criação que 

ele venderá através do quociente entre 7x e 8x: 

7 7
0,875 87,5%

8 8

x

x
= = =   

 

5. e  

Sabendo que o produto de termos equidistantes dos extremos é igual a uma constante, temos que xy = 

2.8 = 16. 

 

6. a  
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A única PG que obedece às condições da questão é (1, 2, 4, 8, 16, 32). Portanto, com certeza esta pessoa 

apostou no número 1. 

 

 

7. b 

 
 

8. a  

 
 

9. d  

Se o automóvel desvaloriza-se 10% ao ano, podemos afirmar que a cada ano seu valor passa a ser 

apenas 90% do que era anteriormente. Para determinar esse valor a cada ano, basta multiplicar o valor 

anterior por 0,9 (que equivale a 90%). Dessa forma, há uma progressão geométrica com razão 0,9, por 

isso utilizaremos a fórmula do termo geral da PG para resolver a questão. 

Para tanto, consideremos a1 = 10.000, q = 0,9 e n = 6 (observe que utilizamos 6 porque, no primeiro ano, 

não houve desvalorização e só após 5 anos o carro será vendido). 

1

1

5

6 1

5

6

6

10000.(0,9)

5904,9

n

na a q

a a q

a

a

−= 

= 

=

=

  

 

10. b  

Segundo as informações do enunciado, temos: 

1

1

4 1

4

1

2

3

1 2 3 1

3

3

. ³

16875 . ³
3 3

15

5

75

1125

1205 241.5 5.

=



=


=

= =

=

=

=

=

+ + = = =

q a

q
a

a a q

q q
q

q

a

a

a

a a a a

  

 

Puzzle  
A solução pode ser a seguinte: 

(3+(3/7)) x 7 
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Poliedros, prismas e pirâmides 
11 
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RESUMO   
 

 

Poliedros 
 

São sólidos geométricos cujas superfícies são formadas apenas por polígonos planos(triângulos, 

 

 

 
 

Cálculo para quantidade de arestas de um poliedro. 
N=2A 

 

Onde: 

N=Número de faces 

A=Quantidade de arestas. 

 

Teorema da soma dos ângulos das faces dos poliedros convexos. 

 

S = 360°.(V-2) 

 

Onde: S é a soma dos ângulos internos das faces e V é a quantidade de vértices. 

 

Relação de Euler 
 

Em um poliedro podemos distinguir, faces, arestas e os vértices. Observe abaixo: 

 

 

 
 

A fórmula de Euler está atribuída à relação de dependência entre os elementos de um poliedro. A expressão 

matemática desenvolvida por Leonhard Euler, matemático suíço, é a seguinte: V  A + F = 2. Onde: V = vértice; 

A= arestas;F = Faces. Essa expressão determina o número de faces, arestas e vértices de qualquer poliedro. 

Poliedros de platão. 
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Para que possa ser um poliedro de Platão, é necessário que o poliedro obedeça às seguintes disposições: 

a) todas as faces devem ter a mesma quantidade n de arestas; 

b) todos os vértices devem ser formados pela mesma quantidade m de arestas; 

 

 

Prisma: Elementos e classificação. 
 

Prisma é um solido geométrico caracterizado por tem suas bases sendo formadas por polígonos.  

 

 
- Em relação ao número de lados dos polígonos das bases, os prismas podem ser classificados como: 

 

Triangulares  as bases são triângulos 

Quadrangulares  as bases são quadriláteros 

Pentagonais  as bases são pentágonos 

Hexagonais  as bases são hexágonos 

E assim por diante. 

 

Quando as bases de um prisma reto são polígonos regulares (todos os lados iguais), ele é chamado de prisma 

regular. 

 

- Em relação a inclinação das arestas laterais, os prismas podem ser classificados como: 

 

Oblíquos  as arestas laterais são oblíquas, em relação à base 

Retos  as arestas laterais são perpendiculares à base. Em todo prisma reto as faces laterais são retângulos e 

a altura do prisma coincide com as arestas laterais.  

                                           Área                                                                              Volume 

 

                                      t b l
A = 2A +A                                                              =

B
V A H  

 

                                Onde: At = Área total                                                        Onde: V= Volume                                                            

                                            Ab= Área da base                                                               Ab= Área da base 

                                            Al= Área lateral                                                                   H = Altura 

 

 

Pirâmide: Elementos e classificação. 

 

Arestas das bases: Inferior: AB, AD, BC, CD 

                                 

 

Altura: h 

 

Números de Faces = 6 
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Pirâmide é um sólido geométrico caracterizado por uma base sendo um polígono plano (mais comuns são 

quadrados, triângulos ou hexágonos) e por um ponto externo a ela, onde de cada vértice se liga um 

segmento de reta até o ponto. 

Uma pirâmide regular é uma pirâmide cuja base é um polígono e a projeção ortogonal do vértice sobre o 

plano da base é o centro da base. Nesse tipo de pirâmide, as arestas laterais são congruentes e as faces 

laterais são triângulos isósceles congruentes. 

 
Exemplo: Pirâmide de base quadrada 

 
 

Uma pirâmide pode ser classificada de acordo com as bases: 

 

Pirâmide triangular  a base é um triângulo; 

Pirâmide quadrangular  a base é um quadrilátero; 

Pirâmide pentagonal  a base é um pentágono; 

Pirâmide hexagonal  a base é um hexágono; 

E assim por diante. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Base: ABCD  

Arestas das bases: AB, AD, BC, CD 

                                 

Arestas Laterais: AV, BV, CV, DV 

 

Altura: h 

 

Números de Faces = 5 

 

Apótema da pirâmide: g (segmento com uma 

extremidade no vértice P e outra em alguma 

parte da base). Na pirâmide regular, teremos:  

h² + m² = g² 
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EXERCÍCIOS  
 

 

1. 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. 

 

 

2. Na alimentação de gado de corte, o processo de cortar a forragem, colocá-la no solo, compactá-la e 

protegê-la com uma vedação denomina-se silagem. Os silos mais comuns são os horizontais, cuja 

forma é a de um prisma reto trapezoidal, conforme mostrado na figura. 

 

 
Considere um silo de 2 cm de altura, 6 m de largura de topo e 20 m de comprimento. Para cada metro 

de altura do silo, a largura do topo tem 0,5 m a mais do que a largura do fundo. Após a silagem, 1 

tonelada de forragem ocupa 2 m³ desse tipo de silo. 
EMBRAPA. Gado de corte. Disponível em: www.cnpgc. embrapa.br. Acesso em: 1 ago. 2012 (adaptado).  

 

Após a silagem, a quantidade máxima de forragem que cabe no silo, em toneladas, é:  

a) 110.  

b) 125.  

c) 130.  

d) 220.  

e) 260.  
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3. Dois faraós do antigo Egito mandaram construir seus túmulos, ambos na forma de pirâmides 

quadrangulares regulares, num mesmo terreno plano, com os centros de suas bases distando 120 m. 

As duas pirâmides têm o mesmo volume, mas a área da base de uma delas é o dobro da área da base 

da outra. Se a pirâmide mais alta tem 100 m de altura, então a distância entre os vértices das duas 

pirâmides, em metros, é igual a:  

a) 100.  

b) 120.  

c) 130.  

d) 150.  

e) 160. 

 

4. 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 

 

5. Para confeccionar, em madeira, um cesto de lixo que comporá o ambiente decorativo de uma sala de 

aula, um marceneiro utilizará, para as faces laterais,  retângulos e trapézios isósceles e, para o 

fundo, um quadrilátero, com os lados de mesma medida e ângulos retos.  

Qual das figuras representa o formato de um cesto que possui as características estabelecidas? 

 

a)  
c)  e)  

b)  
d)  
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6. Um lojista adquiriu novas embalagens para presentes que serão distribuídas aos seus clientes. As 

embalagens foram entregues para serem montadas e têm forma dada pela figura. 

 
Após montadas, as embalagens formarão um sólido com quantas arestas?  

a) 10  

b) 12  

c) 14  

d) 15  

e) 16 

 

7. Alguns objetos, durante a sua fabricação, necessitam passar por um processo de resfriamento. Para 

que isso ocorra, uma fábrica utiliza um tanque de resfriamento, como mostrado na figura. 

 

 
O que aconteceria com o nível da água se colocássemos no tanque um objeto cujo volume fosse de 2 

400 cm³?  

a) O nível subiria 0,2 cm, fazendo a água ficar com 20,2 cm de altura.  

b) O nível subiria 1 cm, fazendo a água ficar com 21 cm de altura.  

c) O nível subiria 2 cm, fazendo a água ficar com 22 cm de altura.  

d) O nível subiria 8 cm, fazendo a água transbordar.  

e) O nível subiria 20 cm, fazendo a água transbordar. 

 

8. Conforme regulamento da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o passageiro que embarcar em 

voo doméstico poderá transportar bagagem de mão, contudo a soma das dimensões da bagagem 

(altura + comprimento + largura) não pode ser superior a 115 cm.   

A figura mostra a planificação de uma caixa que tem a forma de um paralelepípedo retângulo. 

 
O maior valor possível para x em centímetros, para que a caixa permaneça dentro dos padrões 

permitidos pela Anac é  

a) 25    

b) 33    

c) 42    

d) 45    

e) 49 
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9. Se duplicarmos a medida da aresta da base de uma pirâmide quadrangular regular e reduzirmos sua 

altura à metade, o volume desta pirâmide  

a) será reduzido à quarta parte.  

b) será reduzido à metade.  

c) permanecerá inalterado.  

d) será duplicado.  

e) aumentará quatro vezes. 

 

10. Para a premiação dos melhores administradores de uma galeria comercial, um designer projetou um 

peso de papel com a forma de um tetraedro regular reto, de aresta 20 cm que será entregue aos 

vencedores. Esse peso de papel será recoberto com placas de platina, nas faces laterais e com uma 

placa de prata na base. Se o preço da platina é de 30 reais por centímetro quadrado, e o da prata é de 

50 reais por centímetro quadrado, assinale a alternativa que apresenta o valor mais próximo, em reais, 

do custo desse recobrimento. Considere √3 = 1,7. 

a) 24 000  

b) 18 000  

c) 16 000  

d) 14 000  

e) 12 000 
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GABARITO 

 

 

Exercícios  
 

1. 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 

Letra A. 

 

2. a  

Para cada metro de altura, a largura do topo tem 0,5 metros a mais do que a largura do fundo, assim, em 

2 metros de altura, a largura do topo tem 2 x 0,5 = 1 metro a mais do que a largura do fundo. Logo, a 

largura do fundo passa a ser 1 metro menor, assim, sendo 5 metros. 

Assim, o volume do silo será: V = (6 + 5). 20 / 2 = 220 m³. Temos que 1 tonelada de forragem ocupa 2 m³, 

assim, caberão 220 / 2 = 110 toneladas de forragem. 

 

3. c 

Sejam P1 a pirâmide mais alta, de área da base S, e P2 a outra pirâmide, de altura H. Como os volumes 

de P1 e P2 são iguais, temos: 

 

Assim, temos a figura, cotada em metros: 

 

 

 

4.  d 

Cada dodecaedro regular possui 30 arestas. Observe: 

2 × Adodecaedro = 5 × F5 (sendo F5 a quantidade e faces pentagonais) 
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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. 

 

5. c  

O único que se encaixa no que foi pedido é a letra c. 

 

6. d 

5 do pentágono da base 

5 do pentágono de cima 

5 dos retângulos (note que quando você juntar a figura, duas arestas vão ser coincidentes) 

5 + 5 + 5 = 15 arestas 

 

7. c 

O nível de água subirá 2 cm, pois, usando a fórmula de um prisma de base retangular, temos: 

30 cm × 40 cm × x = 2 400 cm³ ⇔ x = 2 cm 

 

8. e 

Analisando a planificação da figura, temos que o contorno não pode ser maior do que 115, assim: 

 

 

Dessa maneira, o valor máximo de x é 49 cm. 

 

9. d  

Observe 

 
Logo, V2 = 2V1 
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10. a  

Como as faces de um tetraedro regular são triângulos equiláteros, segue que o custo pedido é dado por 
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Concordância Verbal 
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RESUMO   
 

 

A concordância é o princípio pelo qual certos termos se adaptam à algumas categorias gramaticais de 

outros. Em outras palavras, a concordância verbal diz respeito ao verbo em relação ao sujeito, sendo que o 

primeiro deve concordar em número (singular ou plural) e pessoa (1ª, 2ª e 3ª) com o segundo.  

Regra básica 
Como vimos acima, o verbo, termo essencial em uma oração, concorda com o sujeito em número e 

pessoa. Mas, o que são esses atributos? Vejamos abaixo: 

 

Quanto à pessoa: 

 

Sujeito simples: O verbo concorda com o sujeito, sendo singular ou plural, e pode estar colocado antes ou 

depois do sujeito. 

 

Exemplo: O menino é um jogador extraordinário  

Menino: Sujeito simples 

É: Verbo  

 

Lembre-se: Quando o sujeito for formado por substantivo coletivo ou expressão quantitativa, prevalece a 

concordância no singular 

 

Sujeito Composto: Neste caso, verbo é colocado em sua forma plural e o sujeito composto de elementos 

de 3ª pessoa gramatical. 

 

Exemplo: Estão em reunião o presidente, os ministros e os deputados.  

O presidente, os ministros e o deputado: Sujeito composto 

Estão: Verbo no plural 

 

 
● Partícula apassivadora  

com que o objeto direto da frase assuma a função de sujeito numa oração na voz passiva, onde o sujeito sofre 

a ação verbal. Assim, a concordância verbal deve ser feita sempre com o sujeito paciente, ou quem recebe a 

ação, podendo ficar em ambas pessoas.  

 

Exemplo: Venderam-se livros. (livros foram vendidos) 

 

● Partícula de indeterminação do sujeito  

Quando a frase não é formada por um objeto direto que assume a função de sujeito (ou seja, Oração 

entendida como um pronome indefinido. A concordância verbal, então, deve ser feita com a 3ª pessoa no 

singular. 

 

Exemplo: Precisa-se de trabalhadores. (Alguém/Algo precisa de trabalhadores) 

 

Uso do infinitivo  
A concordância verbal correta dos verbos no infinitivo ocorre por dois casos: O infinitivo pessoal sendo 

flexionado e o infinitivo impessoal não. Vejamos exemplos: 

 

Concordância verbal com infinitivo pessoal: Sempre haverá um sujeito na oração (mesmo que implícito ou 

indeterminado). 
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Exemplo: Isso é para nós comermos durante o filme. 

 

Concordância verbal com infinitivo impessoal: Sempre que não houver um sujeito definido, verbo regido 

de uma preposição ou casos no imperativo. 

 

Exemplo: Parar! 

Exemplo: Ser feliz é muito bom! 

 

Por conta do amplo uso da língua portuguesa, há algumas particularidades e exceções, que veremos 

abaixo: 

 

Expressões partitivas 

As expressões partitivas caracterizam, como o próprio nome diz, uma parte ou quantidade de algo, como 

 

 
A maior parte dos funcionários votou para a diminuição de carga horária. 

Mais da metade dos funcionários votaram para a diminuição de carga horária. 

 
Você saberia dizer por que as duas frases acima estão corretas? A explicação é esta: quando o sujeito é 

 conjugado das duas formas.  

 

Expressões aproximativas  

expressões partitivas, terão seu verbo concordado com o numeral. 

 
Mais de mil pessoas foram ao casamento. 

 
 

 

 

 

sujeito. 
• Concordância  

São seis da tarde 
Quem é este garoto? 

Minha vida foram só desamores 

 
Note que, para a primeira situação, o verbo irá concordar com o numeral. Nas duas últimas orações, deve 

concordar com a singularidade ou não do predicativo. 

 
•  

 
 

 
Eu fui uma boa atriz. 

Marcos e Juliana são casados desde 1998. 
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EXERCÍCIOS  
 

 

1. Observe a concordância verbal:  

1  Algum de vós conseguirei a bolsa de estudo?  

2  Os Estados Unidos são um país muito rico.  

3  No relógio do Largo da Matriz bateu cinco horas: era o sinal esperado.  

 

a) Somente a frase 1 está errada.  

b) Somente a frase 2 está errada.  

c) As frases 2 e 3 estão erradas.  

d) As frases 1 e 3 estão erradas.  

e) As frases 2 e 3 estão certas. 

  

2. Se a altíssimo corresponde alto, a celebérrimo, libérrimo, crudelíssimo, humílimo, paupérrimo, 

respectivamente, há de corresponder:  

a) célebre, líbero, cruel, úmido, pobre.  

b) célebre, livre, cru, úmido, pobre.  

c) célebre, livre, cruel, humilde, pau.  

d) célebre, livre, cruel, humilde, pobre.  

e) célebre, livre, cru, humilde, pobre. 

 

3. Em todos os itens o pronome SE é apassivador, EXCETO:  

a) Sabe-se que ele é honesto.  

b) Organizou-se, ontem, esta prova.  

c) Não se deverá realizar mais a festa.  

d) Nada mais se via.  

e) Assistiu-se à cerimônia inteira. 

 

4. A frase em que a concordância está de acordo com o padrão culto escrito é: 
a) o povo daquela cidade ribeirinha, diante da previsão de enchente, mobilizaram-se no sentido de 

reforçar os diques recém-construídos. 

b) A principal associação que temos neste bairro também defendem a abertura das escolas no fim-

de-semana para o lazer das crianças. 

c) Não sei como aquela gente é tão receptiva, vivendo numa região tão inóspita e carente de qualquer 

apoio estatal. 

d) O grupo escolhido para apresentar o projeto foram tão bem sucedidos que o técnico aprovou o 

início dos trabalhos. 

e) Com relação àquele minúsculo exército que lhe destruíram as roseiras em poucas horas, nada havia 

a fazer senão admirar sua organização. 

  

5. Observe a concordância verbal nas frases a seguir e assinale a alternativa correta: 
I- Qual de nós contaremos a verdade? 
II- Boa parte dos funcionários recebeu aumento salarial. 
III- No relógio da escola bateu dez horas, foi quando os alunos saíram para o recreio. 
IV- Não devem haver muitas áreas verdes neste bairro. 

 
a) Somente a frase I está correta. 
b) Somente a frase II está correta. 
c) As frases I e II estão corretas. 
d) As frases II e III estão corretas. 
e) As frases III e IV estão corretas. 

 

 

 



 

 
P

o
r.

 

6.  Assinale a alternativa correta quanto à concordância verbal: 
a) Soava seis horas no relógio da matriz quando eles chegaram. 
b) Apesar da greve, diretores, professores, funcionários, ninguém foram demitidos. 
c) José chegou ileso a seu destino, embora houvessem muitas ciladas em seu caminho. 
d) Fomos nós quem resolvemos aquela questão. 
e) O impetrante referiu-se aos artigos 37 e 38 que ampara sua petição. 
 

7. Assinale a alternativa incorreta, segundo a norma gramatical:  

a) Os Estados Unidos, em 1941, declararam guerra à Alemanha.  

b) Aqueles casais parecia viverem felizes.  

c) Cancelamos o passeio,  por conta do mau tempo.  

d) Mais de um dos candidatos se cumprimentaram.  

e) Não tínhamos visto as crianças que faziam oito anos. 

 

8.  Já ... anos, ... neste local árvores e flores. Hoje, só ... ervas daninhas.  

a) fazem/havia/existe  

b) fazem/havia/existe  

c) fazem/haviam/existem  

d) faz/havia/existem  

e) faz/havia/existe 

 

9. Assinale a alternativa cujas formas verbais preencham corretamente as lacunas das orações: 

I. ____________ - se estes apartamentos. (alugar - presente do indicativo). 

II. ____________ - se muitos carros este mês. (vender- pretérito perfeito do indicativo). 

III.  ____________ - se de muitos voluntários para a campanha. (precisar - pretérito imperfeito do 

indicativo). 

IV. Todos os dias se ____________ as fechaduras das portas da escola. (consertar  pretérito 

imperfeito do indicativo). 

V. ____________ -se sempre pelas piores notícias. (esperar  pretérito perfeito do indicativo). 

 

a) alugam, venderam, precisava, consertavam, esperou. 

b) aluga, vendeu, precisou, consertou, esperava. 

c) alugava, vendia, precisava, consertava, espera. 

d) alugam, venderam, precisou, consertavam, esperava. 

 

10. Complete as frases abaixo com as formas corretas dos verbos indicados entre parênteses. 

I - Os alienados sempre ______________ neutros. (manter-se) 

II - Quando ele ______________ uma canção de paz, poderá descansar. (compor) 

III - As provas que ______________ mais erros seriam comentadas. (conter) 

IV - Quando eu ______________ os livros, nunca mais os emprestarei. (reaver) 

 

a) I mantêm/mantiveram, II compuser , III contivessem, IV reouver.  

b) I mantêm, II compor , III contivessem, IV reouver.  

c) I mantiveram, II compuser , III conter, IV reaver.   

d) I mantêm/mantiveram, II compor , III contivessem, IV reaver. 

e) I mantêm/mantiveram, II compuser , III conter, IV reouver 
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11. Sobre as características da concordância verbal, é incorreto afirmar: 

a) Concordância é a correspondência de flexão entre dois termos. Ocorre quando o verbo flexiona-

se para concordar com o seu sujeito. 

b) Há muitos casos em que o sujeito simples é constituído de formas que fazem o falante hesitar no 

momento de estabelecer a concordância com o verbo. Às vezes, a concordância puramente 

gramatical é contaminada pelo significado de expressões que nos transmitem noção de plural, 

apesar de terem forma de singular ou vice-versa. 

c) Quando o sujeito é formado por expressão que indica quantidade aproximada (cerca de, mais 

de, menos de, perto de...) seguida de numeral e substantivo, o verbo concorda com o 

substantivo. Exemplo: Cerca de cem pessoas foram detidas na manifestação contra o aumento 

da tarifa do ônibus. 

d) -se a verbos que exprimem reciprocidade, o plural não 

é obrigatório. Exemplo: Mais de um manifestante ofendeu-se na tumultuada discussão de ontem. 

(ofenderam um ao outro). 

 

12. Diante de uma análise atribuída aos referidos enunciados linguísticos, registre suas impressões em 

relação a estes, tendo em vista seus conhecimentos acerca dos pressupostos relacionados à 

concordância verbal.    

a  Mais de um jogador foi expulso pelo técnico durante a partida. 

b  Mais de um aluno e mais de um funcionário reivindicaram em prol do não fechamento daquela 

escola.  c  Fomos nós que trouxemos os presentes/ Somos nós quem fará a apresentação. 

d  Os Estados Unidos representam uma potência mundial/Estados Unidos representa uma potência 

mundial.  

e  1% da população não concorda com as propostas da campanha eleitoral. 

f  35% dos entrevistados afirmaram ter presenciado o escândalo. 

g  Pedro ou Bruno será o escolhido para representar a sala durante o evento. 

h  Já são dezesseis horas, precisamos nos apressar.  

i  Lutar e persistir representa atitudes otimistas. 

 

13. Assinale a concordância verbal ERRADA: 
a) Já é uma hora da tarde e ele ainda não chegou. 
b) Fazia três anos que ele viajara para Belém. 
c) Na reunião só havia cinco representantes do Sindicato. 
d) Existe pelo menos mais três documentos guardados. 
e) Qual dos três cientistas ganhará o prêmio este ano? 

 

14. Quanto ao uso dos verbos "haver" e "existir", assinale a alternativa correta. 
a) Mas devem haver aqueles que a enxergam com otimismo. 
b) Mas deve haver aqueles que a enxergam com otimismo 
c) Mas devem existirem aqueles que a enxergam com otimismo. 
d) Mas devem haverem aqueles que a enxergam com otimismo 
e) Mas deve existir aqueles que a enxergam com otimismo. 

 

15. Assinale a alternativa correta quanto à concordância verbal. 
a) Queria voltar a estudar, mas faltava-lhe recursos para tanto 
b) Foi então que começaram a chegar um pessoal estranho. 
c) Outras razões, certamente, deve haver para ele ter desistido. 
d) Não haviam exceções neste caso, mas houveram em outros. 
e) Basta-lhe dois ou três dias para resolver isso. 
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16. Assinale a alternativa incorreta quanto à concordância verbal: 
a) Soavam seis horas no relógio da matriz quando eles chegaram. 
b) Apesar da greve, diretores, professores, funcionários, ninguém foi demitido. 
c) José chegou ileso ao seu destino, embora houvesse muitas ciladas em seu caminho. 
d) O advogado referiu-se aos artigos 37 e 38 que ampara sua petição. 
 

 

QUESTÃO CONTEXTO 
 

 

 

 

A tirinha apresentada apresenta erro de concordância, após a leitura, qual foi o erro cometido pela nova 

namorada de seu ex? E apresente como seria a forma correta, de acordo com as regras de concordância. 
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GABARITO 

 

 

 

Exercícios  

 
1. d 

1. Vós conseg  

 

2. d 

célebre, livre, cruel, humilde, pobre.  

 

3. e 

 

 

4. d 

  

 

5. b 

I: Qual de nós contará a verdade? II: correta. III: bateram dez horas. IV: Não deve haver.  

 

6. a 

  

 

7. c  

 

 

8. d 

O verbo fazer e haver, quando em termos temporais, não são flexionados de acordo com a pessoa.  

 

9. a 

alugam, venderam, precisava, consertavam, esperou. 

 

10. a 

I mantêm/mantiveram, II compuser , III contivessem, IV reouver. 

 

11. d 

ar-se a verbos que exprimem reciprocidade, o plural é 

obrigatório: Mais de um manifestante ofenderam-se na tumultuada discussão de ontem (ofenderam um 

ao outro = ideia de reciprocidade). 

 

12. a  Mediante os casos representados por sujeito que se constitui da e

necessariamente permance no singular.       

b  

que o verbo permaneça somente no plural. 

c  zendo parte do sujeito, o verbo concorda com o termo 

permance na terceira pessoa do singular ou concorda com o termo que o antecede. 

d  No primeiro enunciado, o verbo permance no plural, decorrente do fato de o sujeito ser 

acompanhado por um determinante, no caso, o artigo definido (o). Já no segundo, como não há tal 

ocorrência, o verbo permanece no singular. 
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e  Quando o sujeito se referir à porcentagem, tanto o verbo concorda com o numeral, quanto com o 

substantivo. (Nesse caso, numeral e substantivo são expressos no singular, razão pela qual se efetuou a 

concordância em questão). 

f - Já nesse caso, tanto o nuneral (35%), quanto o substantivo (entrevistados) são expressos no plural. 

Eis a concordância ora materializada. 

g  Nota-se, neste caso, uma exlcusão de um dos sujeitos ora expressos, razão pela qual o verbo 

permanece no singular. 

h  O verbo ser quando expressa a noção de horas, distâncias e datas, concorda com a expressão a que 

se refere. 

i - Quando na ocorrência de sujeitos expressos por infinitivos, destituídos de um determinante, o verbo 

permanece no singular. 

 

13. d 

 

 

14. b 

 

 

15. c 

Como na alternativa acima, o verbo necessita estar no singular por estar concordando com o verbo no 

infinitivo.  

 

16. d 

 

 

Questão Contexto  
 

a) Eles nunca se lembram de uma data importante. 

Lembro-me do dia de nossa primeira briga feia. 

 

b) Eles nunca lembram uma data importante. 

Lembro o dia de nossa primeira briga feia. 
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Por. 
 

Professor: Rafael Hormes 

Monitor: Maria Paula Queiroga 
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Regência verbal 
12 

jul 
 

RESUMO   
 

 

Após vermos a concordância verbal, veremos a relação subordinativa de termos principais sobre termos 

dependentes, em outras palavras, a regência verbal.  

Como abordamos acima, a regência é a relação de dependência entre os verbos e seus complementos. 

Podendo acontecer direta (sem preposição) ou indiretamente (com preposição).  

 

A regência é estabelecida, principalmente, pelos elementos: 

● Posição dos termos na oração; 

● Conectivos: preposições; 

● Pronomes relativos; 

● Concordância dos termos regidos com os regentes 

 

Exemplo: O menino comeu a maçã.  

 

 

transitivo direto objeto direto. 

 

Regência e polissemia  
Polissemia é um conceito da área da linguística com origem no termo grego polysemos, que significa "algo 

que tem muitos significados". Dessa forma, dentro da estrutura sintática, um verbo pode levar à mudança 

de significado e apresentar diversas formas de acordo com a sua regência. Vejamos os principais verbos e 

suas colocações:  

 

ASPIRAR 

Aspirava o perfume das flores- Sentido de inalar (verbo transitivo direto). 

Aspirava ao cargo de professor- Sentido de almejar (verbo transitivo indireto) 

 

ASSISTIR 

Os médicos assistiram os acidentados naquele dia.- Sentido de ajudar, prestar assistência (Verbo transitivo 

direto) 

 - Sentido de ver, presenciar (verbo 

transitivo indireto) 

 

ATENDER  

Os artistas procuravam atender todos os espectadores- Sentido de acolher, receber com atenção (Verbo 

transitivo direto) 

Os novos carros atendem a um público mais exigente. - Sentido de levar em consideração (Verbo transitivo 

indireto) 

 

IMPLICAR 

Infrações de trânsito implicam sérias multas. - Sentido de acarretar (Verbo transitivo direto) 

Aquele senhor implicava sempre com os garotos da vizinhança. - Sentido de indispor-se com alguém ou 

algo (Verbo transitivo indireto) 

 

PRECISAR 

Era difícil precisar a hora em que o ocorreu o roubo.  Sentido de indicar com exatidão (Verbo transitivo 

direto) 

Precisava de muito dinheiro para pagar a conta. - Sentido de necessitar (Verbo transitivo indireto) 
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VISAR  

Não foi possível visar todas as páginas daquele contrato. - Sentido de dar visto (Verbo transitivo direto) 

Sempre visou a um cargo político. - Sentido de pretender (verbo transitivo indireto)  

 

Um texto necessita de parágrafos organizados com uma devida progressão temática, assim também com 

elementos coesivos para uma boa estruturação, dessa forma, alguns mecanismos da gramática são 

desenvolvidos para garantir esta coerência, tal como o paralelismo regencial.  

 

Paralelismo  
Entende-se que paralelismo tem, por significação semelhança, correspondência entre duas coisas ou 
entre ideias e opiniões. Assim, sua definição na sintaxe acontece quando as construções de frases e 

orações são semelhantes, sendo feitas, dentro da regência, por verbos que se assemelham. Veja o exemplo 

abaixo: 

 
Vi e gostei do filme. 

  
Na frase acima, há a presença de dois verbos (Ver- transitivo direto e Gostar- transitivo indireto) que 

possuem transitividades diferentes, desse modo, verbos com regências diferentes não podem possuir o 

mesmo complemento, quando em comum. A frase, então, ficaria certa deste modo:  

 
Vi o filme e gostei dele. 

 

Preposição antes do pronome relativo  
Até aqui, vimos que a regência, nada mais é, que adequar os verbos em uma oração, de acordo com sua 

subordinação. Aprofundaremos, agora, a utilização da preposição antes do pronome relativo, dentro da 

regência verbal.  

 
Primeiramente, um pronome relativo é uma classe de pronomes que substituem um termo da oração anterior 

e estabelecem relação entre duas orações. 

 
Os pronomes podem ser variáveis e invariáveis e são os seguintes:  

 

 
 

É importante lembrar que a preposição deve estar presente em frases complexas, se exigida pelo verbo, 

diante dos pronomes relativos, que são aqueles que relacionam uma oração a outra. Vejamos um exemplo: 

 
As moças as quais você saiu ontem ligaram agora. 

 
Deve-se atentar à transitividade do verbo sair que, apesar de ser intransitivo, possui um complemento nominal 

(as moças), dessa forma, quem sai, sai com alguém ou algo. Mostrando a utilização incorreta da 

preposição.  

certa ficaria: 

 
As moças com as quais você saiu ontem ligaram agora. 

 
Agora não ficou difícil entender essa parte da gramática, certo? Para fixar o conteúdo apresentado em aula, 

resolveremos as questões abaixo.  



 

 
P

o
r.

 

EXERCÍCIOS  
 

 

1. Complete as frases abaixo com as formas corretas dos verbos indicados entre parênteses. 

a) Quando eu _________________ os livros, nunca mais os emprestarei. (reaver) 

b) Os alienados sempre ______________ neutros. (manter-se) 

c) As provas que _____________ mais erros seriam comentadas. (conter) 

d) Quando ele _________________ uma canção de paz, poderá descansar. (compor) 

 

2. Assinale o item em que há erro quanto à regência: 

a) São essas as atitudes das quais discordo. 

b) Há muito já lhe perdoei. 

c) Informo-lhe de que paguei o colégio. 

d) Costumo obedecer a preceitos éticos. 

e) Visava a um bom emprego. 

 

3. As 

________________ novamente seu armazém, sem que se __________ com seus credores, para os quais 

 

a)  proveu  indispusesse 

b)  proviu  indispuzesse 

c)  proveio  indispuzesse 

d)  proveio  indispusesse 

e) n.d.a. 

 

4. Não ocorre erro de regência em: 

a) A equipe aspirava o primeiro lugar. 

b) Obedeça aos mais experientes. 

c) Deu a luz a vizinha a três crianças sadias. 

d) O verdadeiro amor sucede frequentes contatos.  

 

5.  Indique a alternativa correta: 
a) Preferia brincar do que trabalhar. 
b) Preferia mais brincar a trabalhar. 
c) Preferia brincar a trabalhar. 
d) Preferia brincar à trabalhar. 
e) Preferia mais brincar que trabalhar.  

 

6. Assinale a alternativa em que a regência verbal está de acordo com a norma culta.  
a) As crianças, obviamente, preferem mais os doces do que os legumes e verduras.  
b) Assista uma TV de LCD pelo preço de uma de projeção e leve junto um Home Theater!  
c) O jóquei Nélson de Sousa foi para Inglaterra visando títulos e euros.  
d) Construir impérios a partir do nada implica inovação e paixão pelo risco.  
e) A Caixa Econômica informou os mutuários que não haverá prorrogação de prazos. 
 

7. Assinale a alternativa incorreta quanto à regência verbal: 

a) Ele custará muito para me entender. 

b) Hei de querer-lhe como se fosse minha filha. 

c) Em todos os recantos do sítio, as crianças sentem-se felizes, porque aspiram o ar puro. 

d) O presidente assiste em Brasília há quatro anos. 

e) Chamei-lhe sábio, pois sempre soube decifrar os enigmas da vida. 
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8. Assinale o erro de regência verbal. 

a) Ele assistia com carinho os enfermos daquele hospital. 

b) Não quero assistir esse espetáculo. 

c) Carlos sempre assistiu em Belo Horizonte. 

d) Não deixe de assistir àquele jogo. 

 

9. Assinale a alternativa gramaticalmente correta: 

a) Não tenho dúvidas que ele vencerá. 

b) O escravo ama e obedece a seu senhor. 

c) Prefiro estudar de que trabalhar. 

d) O livro que te referes é célebre. 

e) Se lhe disseram que não o respeito, enganaram-no. 

 

10. Assinale a alternativa que contém as respostas corretas. 

I. Visando apenas os seus próprios interesses, ele, involuntariamente, prejudicou toda uma família. 

II. Como era orgulhoso, preferiu declarar falida a firma a aceitar qualquer ajuda do sogro. 

III. Desde criança sempre aspirava a uma posição de destaque, embora fosse tão humilde. 

IV. Aspirando o perfume das centenas de flores que enfeitavam a sala, desmaiou. 

 

a) II, III, IV 

b) I, II, III 

e) I, III, IV 

d) I, III 

e) I, II  

 

11. Os trechos a seguir constituem um texto. Assinale a opção que apresenta erro de regência. 

a) Desde abril, já é possível perceber algum decréscimo da atividade econômica, com queda da 

produção de bens de consumo duráveis, especialmente eletrodomésticos, e do faturamento real 

do comércio varejista. 

b) Apesar da queda da inflação em maio, espera-se aceleração no terceiro trimestre, fenômeno igual 

ao observado nos dois últimos anos, em decorrência da concentração de aumentos dos preços 

administrados. 

c) c) Os principais focos de incerteza em relação às perspectivas para a taxa de inflação nos      

próximos anos referem-se a evolução do preço internacional do petróleo, o comportamento dos 

preços administrados domésticos e o ambiente econômico externo. 

d) Desde maio, porém, entraram em foco outros fatores: o racionamento de energia elétrica, a 

intensificação da instabilidade política interna e a depreciação acentuada da taxa de câmbio. 

e) A mais nova fonte de incerteza é o choque derivado da limitação de oferta de energia elétrica no 

País, pois há grande dificuldade em se avaliar seus efeitos com o grau de precisão desejável. 

(Trechos adaptados do Relatório de Inflação - Banco Central do Brasil, junho de 2001- v. 3, 1° 2, p. 7 e 8) 

 

12. irculação da renda monetária provém justamente do rendimento 

daquelas duas categorias. 

A frase cujo verbo exige o mesmo tipo de complemento que o do grifado acima é: 

a) Um dos resultados favoráveis da pesquisa diz respeito ao aumento da renda média do     

trabalhador. 

b) Houve queda no nível de desigualdade nos rendimentos obtidos por trabalhadores do sexo 

masculino e naqueles obtidos por mulheres. 

c) A pesquisa remete a conclusões otimistas acerca da queda da desigualdade social no Brasil, apesar 

da permanência da violência urbana. 

d) Os dados da pesquisa assinalam uma recuperação significativa do rendimento médio do 

trabalhador, especialmente em algumas regiões. 

e) Os dados, apesar de positivos, mostram um quadro social ainda bastante violento, contrário a 

qualquer comemoração mais otimista. 
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13. A regência verbal está errada em:  
a) Esqueceu-se do endereço. 

b) Não simpatizei com ele. 

c) O filme a que assistimos foi ótimo. 

d) Faltou-me completar aquela página. 

e) Aspiro um alto cargo político. 

  

14. Em cada um dos períodos abaixo, há um espaço a ser preenchido. Conforme o sentido da frase, 

preencha o espaço exclusivamente com um dos seguintes pronomes: que ou cujo ou cuja.  
Quando for o caso, utilize antes do pronome a preposição adequada.  
Exemplo:  
Era uma informação ________ ela não confiava muito.  
Era uma informação em que ela não confiava muito.  
a) Chegou cedo. Aproximou-se da escrivaninha ___ havia feito alusão durante o encontro com 

Bentinha.  

b) Laurita participa da reunião. Seu interlocutor é pessoa ___ ela desconfia, por isso não se põe a 

gosto.  

c) O jovem doutor depositou calmamente o instrumento ____ trabalhara durante a breve cirurgia.  

d) Apresse-se! Deixe a roupa aí mesmo, na mesa ____ se encontrava antes.  

e) Manuela, ____ mãe o enteado sempre se referia com doces palavras, entrou a discorrer sobre 

outros assuntos 

  
   

15.   

  

 
Considere as seguintes afirmações sobre o texto dos quadrinhos.  

 
II. No segundo quadrinho, o acréscimo de um complemento para o v

 
III. A relação de sentido entre as orações do período - Eu hipnotizo e ele usa a minha mente - é de 

causa e consequência.  

norma culta.  

  
Estão corretas apenas as afirmações  
a) I e II.  
b) I, II e III.  
c) I e III.  
d) II e III.  
e) II, III e IV 
    

16. Para a questão a seguir, leia os trechos abaixo: 

TRECHO A 

Pronomes relativos são palavras que representam nomes já referidos, com os quais estão relacionados. 

Daí denominarem-se relativos. 
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[....] 

Onde, como pronome relativo, tem sempre antecedente e equivale a em que: A casa onde moro (= 

em que) foi de meu avô. 
(CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima gramática da língua portuguesa. 20. ed. São Paulo: 

Nacional, 1979, p. 116-117) 

  
TRECHO B 

[....] Onde exprime estabilidade; o lugar em que [....] Aonde indica movimento, lugar a que [....] 
(ROCHA LIMA, Carlos Henrique da. Gramática normativa da língua portuguesa 21. ed. Rio de 

Janeiro: José Olympio, 1980, p. 301.) 

Assinale a alternativa em que o pronome ONDE esteja em consonância com as prescrições dos dois 

gramáticos: 
a) Não sei o setor aonde devo levar a guia de inscrição do vestibular da PUC/Minas. 

b) No início do século, houve um desenvolvimento maior do Sudeste, aonde tudo que se plantava 

era exportado. 

c) As mulheres estão cada vez mais modernas, onde eu acho que está a razão para o grande número 

de separações. 

d) Agindo dessa forma, sem medir as consequências, logo João verá o lugar onde vai chegar  é o 

que tenho dito a ele com frequência. 

e) A convocação da seleção é onde eu não concordo com o Zagallo, pois ele é muito autoritário, não 

aceita opinião. 

 

 

QUESTÃO CONTEXTO 
 

 

 

 

No 2º e no 3º quadrinho da tira, a regência do verbo lembrar está em desacordo com a variedade padrão. 

Reescreva as frases em que isso ocorre, empregando, de acordo com as regras gramaticais, o 

verbo lembrar como 

a) transitivo indireto, com o pronome. 

b) transitivo direto, sem o pronome. 

 

 

GABARITO 

 

 

 

Exercícios  

 
1. a) reouver    b) mantêm / mantiveram   c) contivessem  d) compuser 
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2. c 

o verbo informar e transitivo direto e indireto. O correto seria: informo-lhe que paguei o colégio 

 

3. a 

Segundo a regência verbal: proveu  indispusesse (3ª pessoa do singular). 

 

4. b 

a) Aspirava no sentido de almejar- verbo transitivo indireto. C) Dar no sentido de conceber, no caso uma 

 

 

5. c  

Não há a necessidade da utilização de crase quando antecedida de verbos no infinitivo, assim como 

apresenta a alternativa c.  

 

6. d 

 

 

7. a 

O verbo, quando no sentido de difícil, custoso, necessita da preposição sobre o sujeito, no caso sendo 

 

8. b 

Assistir, quando no sentido de ver, observar, é verbo transitivo indireto, necessitando de preposição.  

 

9. e 

a. Necessita de preposição antes do pronome relativo. B. necessita de preposição antes do senhor por 

nesse caso, traz ao pensamento de que o livro faz referência à pessoa e não que a pessoa se referiu ao 

livro. 

 

 

10. b 

Visar, no sentido de almejar, deve ter uma preposição por ser verbo transitivo indireto.   

 

11. c 

Referir é verbo transitivo indireto, necessitando, dessa forma, de uma preposição, na frase sendo exposta 

 

 

12. c 

O exemplo se trata de um verbo transitivo indireto, seguido de um objeto indireto. Assim, a alternativa C 

corresponde de um verbo com a mesma transitividade.  

 

13. e 

o verbo aspirar quando retrata o sentido de almejar, é acompanhado da preposição. Portanto, o correto 

é dizermos: aspiro a um alto cargo político. 

 

14. a que-de que-com que-em que-cuja     

 

15. d 

 

 

16. a 

O advérbio aonde transmite a ideia de lugar para o qual se vai, ou seja, destino ou movimento. Deve-se 

observar se o verbo com o qual ele se relaciona exige a preposição . Caso haja a necessidade da 

preposição, ela deve ser agregada à palavra onde para formar o vocábulo aonde. 
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Questão Contexto  
 

a) Eles nunca se lembram de uma data importante. 

Lembro-me do dia de nossa primeira briga feia. 

 

 b) Eles nunca lembram uma data importante. 

Lembro o dia de nossa primeira briga feia. 

 

 



Quí. 
 

Professor: Xandão 
Monitor:  Victor P. 
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jul 
 

RESUMO   
 

 

 

Cinética é um termo que denota movimento. Na física, a ciência assim denominada estuda o movimento dos 

corpos.  A cinética química, então, estuda o movimento das reações químicas, ou seja, as velocidades com 

que elas ocorrem, e ela possui diversas aplicações práticas importantes para o nosso dia a dia: como 

desacelerar o apodrecimento dos alimentos, como acelerar cozimentos, como produzir com rapidez alguma 

substância que, de forma natural, levaria muito tempo, etc. 

 

I. Velocidades das reações 

 

Existem reações que duram segundos e outras que levam anos para se concluírem. Mas como se mede a 

velocidade com que uma reação ocorre? 

Uma reação química, como sabemos, possui reagente(s), que é(são) consumido(s), e produto(s), que 

é(são) formado(s) ao longo do decorrer da reação. Ou seja, uma reação, num primeiro momento, possui 

apenas reagente(s), cuja quantidade diminui ao longo do seu decorrer. Após um tempo é que o(s) produto(s) 

 quantidade inicial igual a zero  começa(m) a aparecer e a ter sua quantidade aumentada ao longo do 

decorrer da reação.  

Se anotamos a hora de início de determinada reação química e, após muito tempo, a quantidade de 

reagentes for só um pouco menor que a quantidade inicial e a quantidade de produtos for só um pouco 

maior que a quantidade inicial (zero), entendemos que a reação está ocorrendo de forma lenta. Por outro 

lado, caso a variação das quantidades de reagentes e produtos tenha sido grande, entendemos que a reação 

está rápida.  

Diante disso, fica claro que o cálculo da velocidade de uma reação consiste no cálculo da velocidade de 

consumo do(s) reagente(s) ou da velocidade de formação do(s) produto(s). 

 

II. Velocidade média 

 

A velocidade com que uma reação ocorre não é constante, havendo momentos de maior rapidez e outros 

de maior lentidão. Por isso, calculamos a velocidade média, que consiste na divisão do quanto uma 

substância variou por quanto tempo se passou, desde o início da reação até o momento em que a 

quantidade da tal substância foi contada.  

 

Vm =  = quantidade final  quantidade inicial 

                               tempo final  tempo inicial 

 

IMPORTANTE À BEÇA:  

a. A quantidade do reagente ou do produto, na equação, pode ser expressa em mol, mol/L, g, g/L e em 

unidades de volume no caso dos gases (L, m³, etc).  

b. O tempo decorrido pode ser expresso em h, min ou s. 

c. Como a quantidade de reagente diminui ao longo do tempo, a quantidade final será menor que a inicial, 

o que nos dará uma variação de valor negativo. Veja um exemplo: 

 

• Quantidade inicial = 8 mol/L 

• Quantidade final = 2 mol/L 

 = 2 mol/L  8 mol/L =  6 mol/L 

Neste caso, devemos ignorar esse sinal e dizer que a taxa de consumo de reagente foi de 6 mol/L. 

Matematicamente, isso significa dizer que o cálculo da taxa de consumo de um reagente deve 

ser expressado em módulo 

 

Tx(consumo do reagente) = |quantidade final  quantidade inicial| 



 

ou então  com o sinal de menos na frente 

 

Tx(consumo do reagente) =  (quantidade final  quantidade inicial) 

 

d. A taxa de formação de um produto, no entanto, não é calculada dessa forma, visto que a 

quantidade ou concentração final sempre é maior que a inicial. Usa-se, normalmente, 

 

Tx(formação do produto) = (quantidade final  quantidade inicial) 

 

Exemplo: Na reação C6H12O6  + 6 O2 2 + 6 H2O, calculam-se as concentrações (em mol/L) 

de glicose em alguns intervalos de tempo. 

 

[C6H12O6](mol.L-1) 2 1,4 1 0,8 

Tempo (min) 0 2 4 6 

 

Vamos calcular a velocidade média dos seguintes intervalos: 

• 0 a 6 min:  

 

Vm =
|0,8 − 2|

6 − 0
=

1,2

6
= 0,2 mol. L−1. min−1 

 

• 0 a 2 min: 

 

Vm =
|1,4 − 2|

2 − 0
=

0,6

2
= 0,3 mol. L−1. min−1 

 

• 2 a 4 min: 

 

Vm =
|1 − 1,4|

4 − 2
=

0,4

2
= 0,2 mol. L−1. min−1 

 

• 4 a 6 min: 

 

Vm =
|0,8 − 1|

6 − 4
=

0,2

2
= 0,1 mol. L−1. min−1 

 

Como nós conhecemos as proporções estequiométricas da reação (1 C6H12O6 : 6 O2 : 6 CO2  : 6 

H2O), podemos descobrir a velocidade de consumo do O2 e de produção de CO2 e H2O.  

Observe que a proporção da glicose em relação aos demais é igual: 

 

1 mol/L C6H12O6 ----- 6 mol/L O2 ----- 6 mol/L CO2 ----- 6 mol/L H2O 

 

Com isso, vamos calcular: 

 

• No intervalo de 0 a 6 min, a velocidade de consumo de O2: 

 

               1 C6H12O6 ------------- 6 O2 

         1,2 mol/L C6H12O6 --------- X 

       X = 7,2 mol/L de O2 consumido 

 

Vm(O2)  =
7,2 mol.L−1

6 min
= 1,2 mol. L−1. min−1  
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OBS: Como a proporção do consumo de C6H12O6 em relação à produção de CO2 e H2O é a mesma do 

consumo de O2, a quantidade de CO2 e H2O produzidos será igual à quantidade de O2 consumido. Por isso, 

vamos continuar calculando, para os demais intervalos, a velocidade de O2, CO2 e H2O ao mesmo tempo. 

 

• No intervalo de 0 a 2 min, a velocidade de consumo/formação de O2, CO2 e H2O: 

 

               1 C6H12O6 -------------- 6 O2/CO2/H2O 

         0,6 mol/L C6H12O6 -------------- Y 

 

Y = 3,6 mol/L de O2/CO2/H2O consumido/formados 

 

Vm(𝑂2/C𝑂2/𝐻2O)  =
3,6 mol. L−1

2 min
= 1,8 mol. L−1. min−1 

 

• No intervalo de 2 a 4 min, a velocidade de consumo/formação de O2, CO2 e H2O: 

 

               1 C6H12O6 ------------- 6 O2/CO2/H2O 

          0,4 mol/L C6H12O6 ------------- Z 

Z = 2,4 mol/L de O2/CO2/H2O consumido/formados 

 

Vm(𝑂2/C𝑂2/𝐻2O)  =
2,4 mol. L−1

2 min
= 1,2 mol. L−1. min−1 

 

• No intervalo de 4 a 6 min, a velocidade de consumo/formação de O2, CO2 e H2O: 

 

               1 C6H12O6 ----------- 6 O2/CO2/H2O 

          0,2 mol/L C6H12O6 ---------- W 

W = 1,2 mol/L de O2/CO2/H2O consumido/formados 

Vm(𝑂2/C𝑂2/𝐻2O)  =
1,2 mol. L−1

2 min
= 0,6 mol. L−1. min−1 

 

Agora, vamos comparar as velocidades de O2, CO2 e H2O com as de C6H12O6: 

 

Intervalos 

(min) 

Vm da C6H12O6 

(mol.L-1.min-1) 

Vm de 

O2/CO2/H2O 

(mol.L-1.min-1) 

0 a 6 0,2 1,2 

0 a 2 0,3 1,8 

2 a 4 0,2 1,2 

4 a 6 0,1 0,6 

 

        Analisando essa tabela, percebemos que as velocidades médias de O2, CO2 e H2O também obedecem à 

proporção 6:1 em relação às velocidades de C6H12O6, já que são 6 vezes maiores que as velocidades de 

consumo de C6H12O6. 

         Concluímos, assim, que o valor de Vm de cada composto da reação dividido pelo seu coeficiente 

estequiométrico sempre vai ser igual ao valor de Vm dos demais compostos da reação divididos pelos seus 

coeficientes estequiométricos, como podemos ver abaixo: 

 

Vm(C6H12O6)

1
=

Vm(O2)

6
=

Vm(CO2)

6
=

Vm(H2O)

6
 

 

        Este valor comum é considerado o valor da velocidade média da reação. Logo, generalizamos da 

seguinte forma: 

Para a reação 𝐚𝐀 + 𝐛𝐁 ⟶ 𝐜𝐂 + 𝐝𝐃 ,    𝐕𝐦(𝐫𝐞𝐚çã𝐨) =
𝐕𝐦(𝐀)

𝐚
=

𝐕𝐦(𝐁)

𝐛
=

𝐕𝐦(𝐂)

𝐜
=

𝐕𝐦(𝐃)

𝐝
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III. Lei da velocidade 

 

CONHECIMENTOS PRÉVIOS IMPORTANTES: 

 

a. Reações elementares são aquelas que ocorrem em apenas uma etapa. Exemplo:  

2 NO2 (g) + O3 (g) ⟶ N2O5 (g) + O2 (g) 

 

b. Reações não elementares são aquelas que ocorrem em duas ou mais etapas, sendo uma lenta e as demais 

rápidas. Exemplo:  

i. NO2 (g) + NO2 (g) ⟶ NO (g) + NO3 (g) 

ii. NO3 (g) + CO (g) ⟶ NO2 (g) + CO2 (g) 

 

Global: NO2 (g) + CO (g) ⟶ NO (g) + CO2 (g) 

 

Sabe-se que a concentração dos reagentes de uma reação química influi na velocidade com que ela vai 

ocorrer. Aumentando a concentração de um e/ou de outro reagente, a velocidade da reação também 

aumenta. Diminuindo a concentração, a velocidade também diminui.  

Dois cientistas (Guldberg e Waage), ao estudarem as variações nas velocidades das reações com o 

acréscimo ou a retirada de reagentes, perceberam que cada reação tem sua velocidade alterada seguindo 

um padrão, que depende apenas da temperatura do meio. Esse padrão definiu que cada reação possui sua 

constante de velocidade (k). 

Notaram, ainda, que, para as reações elementares, a velocidade aumenta igual ao aumento da 

concentração do reagente elevado ao coeficiente desse mesmo reagente. Ou seja, se a reação é 2A + B ⟶ 

C e eu multiplico a concentração de A por 2, a velocidade ficará multiplicada por 2² (4). Já se eu multiplico 

a concentração de B por 2, a velocidade ficará multiplicada por 2¹ (2).  

Exemplo: Lei de velocidade da reação 2 NO2 (g) + O3 (g) ⟶ N2O5 (g) + O2 (g) : v = k[NO2]²[O3]¹ 

Para as reações não elementares, no entanto, a velocidade aumenta igual ao aumento da concentração 

dos reagentes da etapa lenta da reação elevados aos seus coeficientes estequiométricos.  

Exemplo: Lei de velocidade da reação 

        i. NO2 (g) + NO2 (g) ⟶ NO (g) + NO3 (g)    (lenta) 

       ii. NO3 (g) + CO (g) ⟶ NO2 (g) + CO2 (g)    (rápida) 

Global: NO2 (g) + CO (g) ⟶ NO (g) + CO2 (g)     :  v = [NO2][NO2] ou v = [NO2]² 

 

OBS:  

 

a. Não é necessário representar expoentes 1, pois estes ficam implícitos; 

b. A questão tem que dizer qual é a etapa lenta ou te dar meios para descobrir isso (geralmente acontece 

quando a lei de velocidade é dada na questão). 

 

IMPORTANTE À BEÇA: 

 

a. Estes expoentes são chamados de ordem da reação. No caso acima, a ordem da reação para NO2 é 2 (2ª 

ordem). A soma das ordens de reação de cada reagente nos dá a ordem total da reação. No caso acima, a 

ordem total da reação é 2 (2ª ordem), visto que só há um reagente com expoente 2. Caso houvesse mais um 

reagente na lei de velocidade, com ordem 1, por exemplo, a ordem total da reação seria 3 (3ª ordem); 

 

 

b. À série de etapas de uma reação química, chamamos mecanismo de reação. 

 

Como há essa diferença entre os expoentes das concentrações dos reagentes de reações elementares 

e de não elementares, Guldberg e Waage definiram que tais expoentes devem ser determinados 

experimentalmente, isto é, faz-se experimentos com valores diferentes das concentrações de cada reagente 

e mede-se as velocidades obtidas. 
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Veja o exemplo: 

 

3 H2 (g) + N2 (g) ⟶ 2 NH3 (g) 

 

Experimento [H2] (mol/L) [N2] (mol/L) Velocidade (mol/L.s) 

1 0,5 0,1 2,5.10-6 

2 0,5 0,3 7,5.10-6 

3 1 0,1 1.10-5 

 

Do experimento 1 para o experimento 2, a concentração de H2 não foi alterada, enquanto a de N2 foi. 

Com isso, sabemos que a análise desses experimentos nos permitirá encontrar o expoente do N2, isto é, a 

ordem de reação em relação ao N2. 

 

Ocorre assim: 

• No modo mais detalhado, a gente faz uma relação entre as velocidades do experimento 1 e do 

experimento 2. Quando você vir relação entre equações, leia divisão. Além da divisão, podemos igualar 

o k1 com k2, uma vez que a constante de velocidade (k) é sempre igual para duas reações iguais em 

temperaturas iguais (mesmo que os componentes dessas reações estejam em concentrações molares 

diferentes). Aqui eu vou utilizar a divisão das leis de velocidade. 

 

O que eu sei: 

V1 = k1.[H2]
α.[N2]

β 

V2 = k2.[H2]
α.[N2]

β 

k1 = k2 = k 

 

O que eu faço: 

V1/ V2 = k1.[H2]
α.[N2]

β / k2.[H2]
α.[N2]

β 

 

• Como k1 = k2, substituímos ambos por k, e então eles podem se cancelar; 

V1/ V2 = k.[H2]
α.[N2]

β / k.[H2]
α.[N2]

β 

 

• Agora substituímos as concentrações dos compostos pelos valores da tabela e seguimos a equação; 

2,5.10-6 / 7,5.10-6 = (0,5)α.(0,1)β/(0,5)α.(0,3)β  

 

2,5.10−6

7,5.10−6
=

(0, 5)α

(0,5)∝
×

(0,1)β

(0,3)β
 

1

3
=

(1)β

(3)β
 

 

3-1 = 3-β 

- 1 = - ββ = 1 
 

• Concluímos, assim, que a ordem de reação para N2 é 1.  

 

Do experimento 1 para o experimento 3, a concentração de N2 não foi alterada, enquanto a de H2 

foi. Com isso, sabemos que a análise desses experimentos nos permitirá encontrar o expoente do H2, isto 

é, a ordem de reação em relação ao H2. 

 

• O procedimento é idêntico ao anterior, só que pegamos as informações dos experimentos 1 e 3:  

 

V1/ V3 = k1.[H2]
α.[N2]

β / k3.[H2]
α.[N2]

β 

 

V1/ V3 = k.[H2]
α.[N2]

β / k.[H2]
α.[N2]

β 

 

2,5.10-6 / 1.10-5 = (0,5)α.(0,1)β/(1)α.(0,1)β 
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• Repare que V3 = 10-5. Colocando em base 10-6, fica V3 = 10.10-6: 

 

2,5.10−6

10.10−6
=

(0, 5)α

(1)∝
×

(0,1)β

(0,1)β
 

 

1

4
=

(1)∝

(2)∝
 

 

1

22
=

(1)∝

(2)∝
 

 

2−2 = 2−∝ 
 

- 2 = - α 

 

α = 2 
 

• Concluímos, assim, que a ordem de reação para H2 é 2.  

 

Este procedimento, contudo, é muito longo e formal. Na prática, iremos utilizar um muito mais simples, 

que, com o treino, permitirá você saber a ordem de reação (α e β) apenas olhando para a tabela e fazendo 

poucos cálculos mentais. É o seguinte: 

 

• Assim como o procedimento anterior, a gente seleciona dois experimentos em que a concentração 

de um dos reagentes permaneça constante e a do outro varie; 

• Experimentos 1 e 2: H2 constante e N2 varia; ou seja, encontraremos β; 

Experimento [H2] (mol/L) [N2] (mol/L) Velocidade (mol/L.s) 

1 0,5 0,1 2,5.10-6 

2 0,5 0,3 7,5.10-6 

3 1 0,1 1.10-5 

 

• Como vemos, a concentração de N2 é multiplicada por 3 e a velocidade também. O quanto [N2] 

variou elevado a β tem que ser igual ao quanto a velocidade variou:  

3β = 3 

3β = 3¹ 

β = 1 

 

• Experimentos 1 e 3: N2 constante e H2 varia; ou seja, encontraremos α; 

 

Experimento [H2] (mol/L) [N2] (mol/L) Velocidade (mol/L.s) 

1 0,5 0,1 2,5.10-6 

2 0,5 0,3 7,5.10-6 

3 1 0,1 1.10-5 

 

• Como vemos, a concentração de H2 é multiplicada por 2 e a velocidade é multiplicada por 4, ou 

seja, 2². O quanto [H2] variou elevado a α tem que ser igual ao quanto a velocidade variou:  

2α = 4 

2α = 2² 

α = 2 

 

• Agora, ao fim desse processo, podemos determinar que a lei de velocidade é v = k.[H2]².[N2] e que 

a ordem da reação é 3 (α + β = 2 + 1 = 3), ou seja, esta é uma reação de 3ª ordem. 

 

Diante de tudo isso, Guldberg e Waage cunharam a lei da velocidade, lei de Guldberg-Waage, lei de 

ação das massas ou lei cinética, que diz o seguinte: a velocidade de uma reação química é diretamente 

x 3 x 3 

x 2 x 4 



 

 
Q

u
í.

 

proporcional ao produto das concentrações molares dos reagentes elevados a expoentes determinados 

experimentalmente. 

 

IV. Molecularidade 

 

A molecularidade de uma reação elementar nos indica a quantidade de moléculas que reagiram para 

formar os produtos da reação. Se na reação ocorre somente o rearranjo ou a decomposição de 1 molécula 

reagente, ela é unimolecular. Se ocorre choque entre 2 moléculas reagentes, ela é bimolecular. Se ocorre 

choque entre 3 moléculas reagentes, é trimolecular.  

Exemplo: 2 NO2 (g) + O3 (g) ⟶ N2O5 (g) + O2 (g) → 2 moléculas de NO2 mais 1 de O3 → reação trimolecular ou de 

molecularidade 3. 

 

Repare que a molecularidade, nas reações elementares, pode ser encontrada pela soma dos coeficientes 

estequiométricos dos reagentes ou determinada pela ordem de reação (v = [NO2]²[O3], 3ª ordem). 

 

Nas reações não elementares, determinaremos a molecularidade de cada etapa do mecanismo de reação 

separadamente, visto que cada etapa da reação consiste em uma reação elementar. 

Exemplo: Reação global NO2 (g) + CO (g) ⟶ NO (g) + CO2 (g), constituída pelas etapas: 

i. NO2 (g) + NO2 (g) ⟶ NO (g) + NO3 (g) → bimolecular 

ii. NO3 (g) + CO (g) ⟶ NO2 (g) + CO2 (g) → bimolecular 

 

V. Condições para a ocorrência de uma reação 

 

 Para que as reações químicas se processem alguns pré requisitos quanto às condições tem que ser 

obedecidas, favorecendo assim ocorrência dessa reação, essas condições são: 

 

a) Contato entre os reagente 

 É primordial para a ocorrência de uma reação química que as substâncias reagentes estejam em 

contato. Esse contato pode ser entendido como os choques entre as moléculas dos reagentes que se 

encontram em movimento desordenado e contínuo. 

 

b) Afinidade química 

 Não basta para os reagente apenas estarem juntos(em contato) para que a reação ocorra, é 

necessário que esses mesmos reagentes possuam afinidade um para com o outro para que a reação 

possa ocorrer. 

Ex.: 

HCl + NaOH - Reagem, pois do ácido HCl possui afinidade reacional para com a base NaOH e vice e 

versa. 

NaCl + C6H12O6 - Não reagem, pois os reagentes não possuem qualquer afinidade. 

  

c) Colisão efetiva 

 As moléculas dos reagentes devem possuir uma orientação espacial adequada no instante da colisão, 

para assim promover choques que resultem em quebra das ligações antigas e formação das novas. 

 

 

Psiu!! 

Teoria das colisões -  orra, a colisão entre as partículas das substâncias reagentes 

deve acontecer através de uma orientação adequada e com uma energia maior que a energia mínima(Energia 

de Ativação -  
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VI.  Fatores que alteram a velocidade de reação 

 

 Realizada a reação entre as substâncias como vimos anteriormente, existem alguns fatores que 

podemos alterar para que essas reações ocorram com maior velocidade. 

 

Superfície de contato  

 A superfície de contato entre os reagente altera a velocidade reacional, se aumentamos a superfície 

de contato a velocidade de reação também é aumentada. 

 

Ex.:  

CaCO3(s) + 2HCl(aq) --> CaCl2(aq) + H2O(l) + CO2(g) 

CaCO3 = mármore 

CO2 = gás produzido 

 

 
 

a) Temperatura 

 

Para a influência da temperatura na velocidades das reações químicas teremos que analisar o 

quanto a temperatura foi aumentada. 

O aumento da temperatura tende a aumentar a velocidade da reação, pois aumenta a energia cinética 

das moléculas, aumentando assim a quantidade de colisões efetivas. 

 

Psiu!! 

- Um aumento de 10°C na temperatura do sistema, irá duplicar a velocidade 

da reação. 

 

b) Concentração  
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 O aumento da concentração dos reagentes faz com que a quantidade de partículas dos reagentes 

seja maior, causando assim maior probabilidade de um reagente encontrar o outro reagente e colidir, 

ocasionando a reação. 

 

 
 

c) Catalisador  

Os catalisadores são substâncias que quando colocadas no meio reacional fazem com que a 

reação forme um novo complexo ativado. Esse novo complexo ativado(intermediário reacional) tem 

menor energia de ativação, fazendo a reação proceder com maior velocidade. 

 

Exemplo: 

Reação I - sem catalisador - maior energia de ativação - maior velocidade de reação. 

Reação II - com catalisador - menor energia de ativação - menor velocidade de reação. 

 

 
 

EXERCÍCIOS  
 

 

1. Um estudo publicado pela revista Nature aponta que a quantidade de metano 4(CH )  liberada por 

alguns poços de gás de xisto (cuja composição química padrão apresenta, além de outros compostos, 

o óxido de ferro(III) e o óxido de alumínio) seria cerca de 4 vezes maior que o previsto, o que o tornaria 

uma fonte de energia emissora de gás de efeito estufa tão nociva quanto o carvão. A combustão 

completa do metano produz outro gás estufa, o 2CO ,  de acordo com a reação: 

 

4(g) 2(g) 2(g) 2 ( )CH 2O CO 2H O+ → +  

 

(www.lqes.iqm.unicamp.br. Adaptado.) 

 

 

Supondo que a reação de combustão completa do metano seja elementar, escreva a expressão da lei 

de velocidade dessa reação. Explique o que irá acontecer com a velocidade se a concentração do 

metano for dobrada e a concentração do oxigênio permanecer constante.   
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2. Um comprimido efervescente, de 4,0 g  de massa, contém bicarbonato de sódio, carbonato de sódio, 

ácido cítrico e ácido acetilsalicílico, todos sólidos brancos solúveis em água. Ao adicionar o 

comprimido à água, o ácido cítrico reage com o carbonato e o bicarbonato de sódio, gerando gás 

carbônico. 

Foram realizados 4 experimentos para estudar a cinética da reação envolvendo os reagentes presentes 

no comprimido efervescente, sendo que a condição de cada experimento encontra-se descrita a 

seguir. 

 

Experimento 1. O comprimido inteiro foi dissolvido em 200 mL  de água a 25 C.  

Experimento 2. Dois comprimidos inteiros foram dissolvidos em 200 mL  de água a 25 C.   

Experimento 3. O comprimido triturado (4,0 g)  foi dissolvido em 200 mL  de água a 25 C.  

Experimento 4. O comprimido inteiro foi dissolvido em 200 mL  de água a 50 C.  

 

Em cada experimento recolheu-se gás carbônico produzido nas mesmas condições de temperatura e 

pressão, até se obter 100 mL  de gás, registrando-se o tempo decorrido (t).  

 

A alternativa que apresenta adequadamente a comparação entre esses tempos é 

 

a) 1 2t t  1 3t t=  1 4t t  

b) 1 2t t=  1 3t t  1 4t t  

c) 1 2t t  1 3t t  1 4t t  

d) 1 2t t  1 3t t  1 4t t=  

 

3. Uma reação genérica em fase aquosa apresenta a cinética descrita abaixo. 

 

23A B 2C v k[A] [B]+ → =  

 

A velocidade dessa reação foi determinada em dependência das concentrações dos reagentes, 

conforme os dados relacionados a seguir. 

 

1[A] (mol L )−
 

1[B] (mol L )−
 

1 1v (mol L min )− −
 

0,01 0,01 53,0 10−  

0,02  0,01 x  

0,01 0,02  56,0 10−  

0,02  0,02  y  

 

Assinale, respectivamente, os valores de x  e y  que completam a tabela de modo adequado.  

a) 56,0 10−  e 59,0 10−     

b) 56,0 10−  e 512,0 10−     

c) 512,0 10−  e 512,0 10−     

d) 512,0 10−  e 524,0 10−     

e) 518,0 10−  e 524,0 10−     
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4. No preparo de pães e bolos, é comum o emprego de fermentos químicos, que agem liberando gás 

carbônico, responsável pelo crescimento da massa. Um dos principais compostos desses fermentos é 

o bicarbonato de sódio, que se decompõe sob a ação do calor, de acordo com a seguinte equação 

química: 

 

3(s) 2 3(s) 2 (g) 2(g)2NaHCO Na CO H O CO→ + +  

 

Considere o preparo de dois bolos com as mesmas quantidades de ingredientes e sob as mesmas 

condições, diferindo apenas na temperatura do forno: um foi cozido a 160 C  e o outro a 220 C.  Em 

ambos, todo o fermento foi consumido. 

O gráfico que relaciona a massa de 2CO  formada em função do tempo de cozimento, em cada uma 

dessas temperaturas de preparo, está apresentado em:  

 

a)  

           
 

 

 

b) 

         
 

 

c) 

               
 

 

 d) 
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5. Na reação: 

 

2(g) (g) 2(g) (g)NO CO CO NO+ → +  

 

a lei cinética é de segunda ordem em relação ao dióxido de nitrogênio e de ordem zero em relação 

ao monóxido de carbono. Quando, simultaneamente, dobrar-se a concentração de dióxido de 

nitrogênio e reduzir-se a concentração de monóxido de carbono pela metade, a velocidade da 

reação  

a) será reduzida a um quarto do valor anterior.    

b) será reduzida à metade do valor anterior.    

c) não se alterará.    

d) duplicará.    

e) aumentará por um fator de 4  vezes.    

 

6. Alguns medicamentos são apresentados na forma de comprimidos que, quando ingeridos, dissolvem-

se lentamente no líquido presente no tubo digestório, garantindo um efeito prolongado no organismo. 

Contudo, algumas pessoas, por conta própria, amassam o comprimido antes de tomá-lo. 

Esse procedimento é inconveniente, pois reduz o efeito prolongado devido  

a) à diminuição da superfície de contato do comprimido, provocando redução na velocidade da 

reação.    

b) à diminuição da superfície de contato, favorecendo a dissolução.    

c) ao aumento da velocidade da reação em consequência do aumento da superfície de contato do 

comprimido.    

d) d) diminuição da frequência de colisões das partículas do comprimido com as moléculas do 

líquido presente no tubo digestório.    

 

7. O carbonato de cálcio pode ser encontrado na natureza na forma de rocha sedimentar (calcário) ou 

como rocha metamórfica (mármore). Ambos encontram importantes aplicações industriais e 

comerciais. Por exemplo, o mármore é bastante utilizado na construção civil tanto para fins estruturais 

como ornamentais. 

Já o calcário é usado como matéria-prima em diversos processos químicos, dentre eles, a produção 

da cal.  

 

Considerando o papel do mármore na construção civil, é de suma importância conhecer a resistência 

desse material frente a desgastes provenientes de ataques de ácidos de uso doméstico. Em estudos de 

reatividade química foram realizados testes sobre a dissolução do mármore (carbonato de cálcio) 

utilizando ácidos acético e clorídrico. As concentrações e os volumes utilizados dos ácidos em todos 

os experimentos foram iguais a 6 M e 15 mL, respectivamente, assim como a massa de mármore foi 

sempre igual a 1 g, variando-se a temperatura de reação e o estado de agregação do mármore, 

conforme a tabela a seguir: 

 

Experimento 

No 
ácido Ka 

Estado de agregação do 

mármore 
temperatura 

1 clorídrico 1,0 x 107 pó 60ºC 

2 clorídrico 1,0 x 107 pó 10ºC 

3 clorídrico 1,0 x 107 pedaço maciço 10ºC 

4 acético 1,8 x 10-5 pó 60ºC 

5 acético 1,8 x 10-5 pó 10ºC 

6 acético 1,8 x 10-5 pedaço maciço 10ºC 
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Com relação aos experimentos, pode-se afirmar que  

a) os experimentos 5 e 6 apresentam a mesma velocidade de dissolução do mármore porque a 

superfície de contato de um sólido não afeta a velocidade de uma reação química.    

b) o experimento 1 ocorre mais lentamente que o 2, porque quanto maior for a temperatura, menor 

será a velocidade de uma reação química.    

c) o experimento 1 ocorre mais rapidamente que o 4, porque a concentração de íons H+ em 1 é maior 

que no experimento 4.    

d) o experimento 4 ocorre mais lentamente que o 5, porque quanto maior for a temperatura, menor 

será a probabilidade de ocorrer colisões efetivas entre os íons dos reagentes.    

e) o experimento 3 ocorre mais lentamente que o 6, porque quanto maior for a concentração dos 

reagentes, maior será a velocidade de uma reação química.    

   

8. Considere a equação química global entre os compostos HBr  e 2NO :   

 

2 2 22HBr NO H O NO Br+ → + +  

 

Para desenvolver um estudo cinético, foram propostos os mecanismos de reação I e II, descritos na 

tabela, ambos contendo duas etapas. 

 

Etapa 
Mecanismo 

I II 

lenta 2HBr NO HBrO NO+ → +  2 22HBr H Br→ +  

rápida 2 2HBr HBrO H O Br+ → +  2 2 2H NO H O NO+ → +  

 

Realizou-se, então, um experimento no qual foi medida a velocidade da reação em função da 

concentração inicial dos reagentes, mantendo-se constante a temperatura. Observe os resultados 

obtidos: 

 

Concentração inicial 

1(mol )−  
Velocidade 

1 1(mol min )− −   
HBr  2NO  

0,01 0,01 0,05  

0,02  0,01 0,10  

0,01 0,02  0,10  

 

Determine a ordem global da reação. Em seguida, indique qual dos dois mecanismos propostos 

representa essa reação global, justificando sua resposta.  

   

9. Para remover uma mancha de um prato de porcelana, fez-se o seguinte: cobriu-se a mancha com meio 

copo de água a temperatura ambiente, adicionaram-se algumas gotas de vinagre e deixou-se por uma 

noite. No dia seguinte, a mancha havia clareado levemente. Usando apenas água e vinagre, qual a 

alternativa abaixo que apresenta a(s) condição(ões) para que a remoção da mancha possa ocorrer em 

menor tempo?  

a) Adicionar meio copo de água fria.    

b) Deixar a mancha em contato com um copo cheio de água e algumas gotas de vinagre.    

c) Deixar o sistema em repouso por mais tempo.    

d) Colocar a mistura água e vinagre em contato com o prato, mas lavá-lo rapidamente com excesso 

de água.     

e) Adicionar mais vinagre à mistura e aquecer o sistema.    
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10. Um técnico de laboratório químico precisa preparar algumas soluções aquosas, que são obtidas a partir 

das pastilhas da substância precursora no estado sólido. A solubilização desta substância consiste em 

um processo endotérmico. Ele está atrasado e precisa otimizar o tempo ao máximo, a fim de que essas 

soluções fiquem prontas. Desse modo, assinale a alternativa que apresenta o que o técnico deve fazer 

para tornar o processo de dissolução mais rápido.  

a) Ele deve triturar as pastilhas e adicionar um volume de água gelada para solubilizar.    

b) Ele deve utilizar somente água quente para solubilizar a substância.    

c) Ele deve utilizar somente água gelada para solubilizar a substância.    

d) Ele deve triturar as pastilhas e adicionar um volume de água quente para solubilizar.    

e) A temperatura da água não vai influenciar no processo de solubilização da substância, desde que 

esta esteja triturada.    
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GABARITO 

 

 

Exercícios 

 
1. Supondo que a reação de combustão completa do metano seja elementar, vem: 

4(g) 2(g) 2(g) 2 ( )

1 2
4 2

1CH 2O CO 2H O

v k[CH ] [O ] (expressão da lei de velocidade)

+ → +

=
 

 

Se a concentração do metano for dobrada e a concentração do oxigênio permanecer constante, a 

velocidade da reação dobrará: 

1 2
4 2

1 2 1 2
4 2 4 2

v k[CH ] [O ] (expressão da lei de velocidade)

v ' k(2[CH ] )[O ] 2k[CH ] [O ]

v ' 2 v

=

= =

= 

    

  

2. c 

Experimento 1. O comprimido inteiro foi dissolvido em 200 mL  de água a 25 C.  

Experimento 2. Dois comprimidos inteiros foram dissolvidos em 200 mL  de água a 25 C.  

No experimento 2 tem-se maior concentração de reagentes, logo a velocidade da reação no experimento 

2 é maior do que no experimento 1. 

Quanto maior a concentração de reagentes, maior a velocidade e menor o tempo. 

Conclusão: 1 2t t .  

 

Experimento 1. O comprimido inteiro foi dissolvido em 200 mL  de água a 25 C.  

Experimento 3. O comprimido triturado (4,0 g)  foi dissolvido em 200 mL  de água a 25 C.   

No experimento 3 a superfície de contato é maior do que no experimento 1. 

Quanto maior a superfície de contato, maior a velocidade e menor o tempo. 

Conclusão: 1 3t t .  

 

Experimento 1. O comprimido inteiro foi dissolvido em 200 mL  de água a 25 C.  

Experimento 4. O comprimido inteiro foi dissolvido em 200 mL  de água a 50 C.  

No experimento 4 a velocidade da reação é maior, pois a temperatura é o dobro em relação ao 

experimento 1. 

Quanto maior a temperatura, maior a velocidade da reação e menor o tempo. 

Conclusão: 1 4t t .    

 

3. d 

23A B 2C v k[A] [B]+ → =  

 

Utilizando a primeira linha da tabela fornecida, vem: 

( )

5 2

5
1

2
2 2

3,0 10 k(0,01) (0,01)

3,0 10
k 3,0 10 30

10 10

−

−

− −

 = 


= =  =



 

 

Para x :  

2

2 2 2

5

v 30 [A] [B]

x 30 (2 10 ) (10 )

x 12,0 10

− −

−

=  

=   

= 
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Para y :  

2

2 2 2

5

v 30 [A] [B]

y 30 (2 10 ) (2 10 )

y 24,0 10

− −

−

=  

=    

= 

   

 

4. d 

Quanto maior a temperatura, menor o tempo de formação de 2CO  gasoso, ou seja, maior a velocidade 

da reação. 

 

   
 

5. e 

A lei cinética é de segunda ordem em relação ao dióxido de nitrogênio (expoente dois) e de ordem zero 

(expoente zero) em relação ao monóxido de carbono, então: 

2 0
2

2
inicial 2

v k[NO ] [CO]

v k[NO ]

=

=
 

Ao dobrar-se a concentração de dióxido de nitrogênio e reduzir-se a concentração de monóxido de 

carbono pela metade, teremos: 

( )
0

2
2

0
2

2

2 2
2 2

velocidade
inicial

inicial

1
v k 2 [NO ] [CO]

2

1
v k(2 [NO ]) [CO]

2

v k 4[NO ] 4 k[NO ]

v 4 v

 
=   

 

 
=   

 

=  =

= 

   

 

6. c 

Ao amassar o comprimido a superfície de contato é aumentada e, consequentemente, a absorção do 

medicamento será mais rápida.   

 

7. c 

Análise das afirmativas: 

(a) Incorreta. O experimento 5 apresenta maior velocidade, pois a superfície de contato é maior do que 

no experimento  

(b) Incorreta. O experimento 1 ocorre mais rapidamente do que o 2, pois sua temperatura é maior e afeta 

a velocidade da reação. 

(c) Correta. O experimento 1 ocorre mais rapidamente do que o 4, pois Ka em 1 é maior, ou seja, apresenta 

maior quantidade de íons no sistema. 

(d) Incorreta. O experimento 4 ocorre mais rapidamente do que o 5, pois a temperatura da reação é 

maior. 

(e) Incorreta. O experimento 3 ocorre mais rapidamente do que o 6, pois apresenta maior valor de Ka.   
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8. De acordo com a tabela fornecida no enunciado: 

 

 
 

Então, 
1 1

2v k[HBr] [NO ] .=  

 

Ordem global: 1 + 1 = 2. 

 

O mecanismo I representa a reação global, pois é aquele da etapa lenta e que apresenta os reagentes 

2HBr e NO , cujas ordens são iguais a um.   

 

9. e 

[A] Incorreta. O aumento de temperatura aumenta a velocidade da reação, facilitando a remoção da 

mancha. 

[B] Incorreta. Pois ao diluir o vinagre, sua concentração será menor, portanto menor será também a 

velocidade da reação. 

[C] Incorreta. A condição é que a remoção da mancha aconteça em menor tempo. 

[D] Incorreta. A ideia seria remover a mancha, e mesmo tendo ficado toda a noite, segundo o enunciado, 

isso não foi possível, então misturar água com vinagre e já retirar tampouco irá resolver o problema da 

mancha. 

[E] Correta. Ao se acrescentar mais vinagre a mistura estaremos concentrando o reagente a ainda 

aumentando a temperatura, ou seja, unindo dois fatores a fim de aumentar a velocidade da reação, 

removendo de forma mais rápida a macha.   

 

10. d 

Como se trata de um processo endotérmico, o melhor processo será utilizar água quente e ainda triturar 

as pastilhas para aumentar a superfície de contato e assim, agilizar o processo de dissolução.   
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Quí. 
 
Professor: Xandão 
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Equilíbrio químico: Kc e Kp e Princípio 

de Le Chatelier 

10 

jul 
 

RESUMO   
 

 

I - Equilíbrio químico 

  

Existem reações onde os reagentes e os produtos estão em constante reação em processos opostos, tais 

reação chamamos de reações reversíveis, que quando com a mesma velocidade de reação em ambos os 

sentidos atingem o equilíbrio químico.  

 

Exemplo: 

N2 (g) + 3 H2(g) ⇌ 2 NH3(g) 

 

A reação representada acima de produção da amônia(NH3) é uma reação reversível, onde a todo 

momento temos H2 e N2 reagindo para formar NH3, mas também temos a amônia(NH3) se decompondo e 

voltando a se tornar H2 e N2. Quando estas velocidades de reação em ambos os sentidos se igualam, dizemos 

que alcançamos o equilíbrio químico. 

- Gráfico de equilíbrio químico: 

 

 
 

PSIU!! 

 No momento em que as velocidades ou concentração se tornam constantes atingimos o equilíbrio 

químico da reação.   

 

II - Expressão para Equilíbrio Químico e a constante Kc 

 

Em 1886, químicos noruegueses descobriram existir uma relação entre a concentração dos reagentes e dos 

produtos em equilíbrio químico, excluindo os reagentes e produtos no estado físico sólido. Essa relação foi 

chamada de Lei de Ação das massas, onde para uma reação reversível genérica: 

 aA + bB ⇌ cC + dD 

 

Temos que a relação entre as concentrações será: 

   
Onde Kc é a nossa constante de equilíbrio. 

 

 

PSIU!! 
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Quanto maior o valor de Kc, maior a tendência de ocorrer a reação no sentido de formação dos produtos. 

Quanto menor o valor de Kc, maior a tendência de ocorrer a reação no sentido de formação dos reagentes. 

 

PSIU 2!! 

Em soluções aquosas, a concentração da água deve ser considerada constante, é não aparecerá na expressão 

do Kc. 

 

III - Expressão para Equilíbrio Químico e a constante Kp 

 

Com relação aos gases participantes do equilíbrio, podemos gerar uma relação entre reagentes e produtos 

através de suas pressões parciais, já que essas pressões são proporcionais as suas molaridades. 

Exemplo: 

Para a reação: aA + bB ⇌ cC + dD 

 

Temos que a relação entre as pressões parciais será: 

   
Onde Kp é a nossa constante de equilíbrio em relação a pressão parcial. 

 

PSIU!! 

Para cálculo de Kp não apareceram na expressão substâncias no estados físicos sólidos e líquidos. 

 

Relação entre Kp e Kc 

É possível chegar a uma relação entre Kc e Kp através da equação: 

 

Kc = Kp . (R . T) n ou Kp = Kc . (R . T)-  

 

 

Sabemos que um sistema que se encontra em equilíbrio  após ter alcançado a igualdade para as velocidades 

do sentido direto e inverso  tende a permanecer nessa situação. No entanto, quando algum agente externo 

exerce sua interferência sobre o tal sistema, gerando uma perturbação que o tire da situação de equilíbrio 

 isto é, faz com que um sentido da reação adquira velocidade maior que a de outro sentido , o próprio 

sistema se encarrega de minimizá-la, a fim de voltar ao equilíbrio. Como ele faz isso? Deslocando a reação 

para um dos sentidos.  

 

Princípio de Le 

Chatelier, haja vista que foi Henri Louis Le Chatelier, em 1884, quem cunhou o enunciado de tal princípio. 

 

Mas quais são as ações ou perturbações externas que afetam o equilíbrio dos sistemas? A resposta é: 

concentração, pressão e temperatura. 

 

 

Importante! 

 

Dos fatores citados acima, o único que tem a capacidade de alterar o valor da constante de equilíbrio (Kc) é 

a temperatura. Vou te lembrar isso algumas vezes ao longo deste resumo, fique de olho e grave bem. 

 

I. Concentração 

Influências básicas:  
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a. Ao aumentarmos a concentração de um composto, o equilíbrio se desloca no sentido de 

consumir este composto. Ou seja, se aumentamos a quantidade de um reagente, o equilíbrio se 

desloca no sentido direto, para diminuir a concentração desse reagente; já se aumentamos a 

quantidade de um produto, o equilíbrio se desloca no sentido inverso, para diminuir a 

concentração desse produto. Ainda em outras palavras, ao se aumentar a concentração de um 

composto da reação, o equilíbrio se desloca pro lado oposto da seta. 

 

Exemplo: 

CO2 (g) + H2O (l) ⇌ HCO3  (aq) + H+ (aq) 

v1 = k1[CO2] 

v2 = k2[HCO3 ][H+] 

 

OBS: Sólidos e líquidos puros não entram na lei de velocidade, por isso a água não entrou em v1. 

 

Este é o sistema encontrado dentro de uma garrafa de água gaseificada. Por ser uma situação de 

equilíbrio, v1 é igual a v2 (v1 = v2). Quando bebemos a água, esse sistema cai pro nosso estômago, 

que é ácido, o que significa dizer que lá a concentração de H+ é alta.  

 

Isso se configura como uma perturbação ao sistema, pois veja: se v2 é proporcional à [H+]  v2 = 

k2[HCO3 ][H+] , então, quando se aumenta a quantidade de H+ no sistema, a v2 também aumenta. 

Com isso, v2 fica maior que v1 (v2 > v1), o que nos diz que o sistema saiu do equilíbrio.  

 

Neste caso, para qual lado o equilíbrio se deslocou? Para o lado esquerdo, sentido 2 (inverso). Isso é 

simples de perceber, pois se v2 agora é o sentido de maior velocidade, a reação está andando mais 

para a esquerda do que para a direita. Este deslocamento faz com que as concentrações dos 

reagentes aumentem até alcançar um novo estágio de equilíbrio. Ou seja, forma-se mais água e CO2, 

provocando-nos o arroto. 

 

→ OLHA EU AQUI DE NOVO: 

 

No novo estágio de equilíbrio alcançado, o Kc é o mesmo que o do estágio de equilíbrio preexistente. Só 

que agora as concentrações dos compostos de ambos os lados da seta estão diferentes. Lembra que eu disse 

que só a temperatura muda o valor de Kc? Então, se não alteramos a temperatura, não alteramos o Kc, 

embora as concentrações estejam diferentes. 

 

b. Ao diminuirmos a concentração de um composto, o equilíbrio se desloca no sentido de produzir 

este composto. Ou seja, se reduzimos a quantidade de um reagente, o equilíbrio se desloca no 

sentido inverso, para aumentar a concentração desse reagente; já se reduzimos a quantidade de um 

produto, o equilíbrio se desloca no sentido direto, para aumentar a concentração desse produto. 

Ainda em outras palavras, ao se diminuir a concentração de um composto da reação, o equilíbrio 

se desloca pro mesmo lado da seta. 

 

Exemplo:  

 CH3NH2 (g) + H2O (l) ⇌ CH3NH3
+ (aq) + OH  (aq) 

 

v1 = k1[CH3NH2] 

v2 = k2[CH3NH3
+][OH ] 

 

Os peixes possuem um odor característico devido à produção de metilamina (CH3NH2). Esse 

composto tem caráter básico, pois reage com água formando OH . Para tirar o odor do peixe, as 

pessoas costumam por limão ou vinagre nele, e de fato tira. Mas por quê?  

1 

2 

1 
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Quando pingamos limão (solução de ácido cítrico) ou vinagre (solução de ácido acético), 

acrescentamos H+ ao sistema, por serem ambos ácidos. Essa quantidade de H+ neutraliza íons OH , 

consumindo-os para formar água (H+ + OH  → H2O), o que diminui a concentração de OH  no sistema. 

 

Isso se configura como uma perturbação ao sistema, pois veja: se v2 é proporcional à [OH ]  v2 = 

k2[CH3NH3
+][OH ] , então, quando se diminui a quantidade de OH  no sistema, a v2 também diminui. 

Com isso, v1 fica maior que v2 (v1 > v2), o que nos diz que o sistema saiu do equilíbrio.  

 

Neste caso, para qual lado o equilíbrio se deslocou? Para o lado direito, sentido 1 (direto). Isso é 

simples de perceber, pois se v1 agora é o sentido de maior velocidade, a reação está andando mais 

para a direita do que para a esquerda. Este deslocamento faz com que as concentrações dos produtos 

aumentem até alcançar um novo estágio de equilíbrio. Ou seja, consome-se mais metilamina e água, 

reduzindo ou eliminando o odor de peixe. 

 

OBS: OLHA EU AQUI DE NOVO  igualzinho. 

Se você se esqueceu, é só voltar lá e reler agora. 

 

→ OLHANDO DE FORMA DIFERENTE: 

 

Para entendermos o deslocamento de equilíbrio devido a alterações de concentração, podemos analisar 

a fórmula do Kc. Certamente você está lembrada/o que a constante de equilíbrio só depende da 

temperatura OLHA EU AQUI DE NOVO c.  

 

Então, olha só o caso : 

 

Kc = [HCO3 ][H+]/[CO2]  → Se aumentamos a [H+], para o Kc se manter constante, temos que aumentar a [CO2] 

também. E isso só ocorre se a reação se deslocar no sentido inverso. 

 

        Agora olha o caso : 

 

Kc = [CH3NH3
+][OH ]/[CH3NH2]  → Se diminuímos [OH ], para o Kc se manter constante, temos que diminuir a 

[CH3NH2] também. E isso só ocorre se a reação se deslocar no sentido direto. 

 

II. Pressão 

 

Em primeiro lugar, precisamos ter em mente que o fator pressão só influi sobre equilíbrios gasosos, e 

nos lembrar que a relação entre pressão e volume é íntima e inversa (são inversamente proporcionais). Ou 

seja, quando aumentamos a pressão sobre um sistema gasoso, seu volume diminui. Já se diminuímos a 

pressão sobre ele, seu volume aumenta. 

 

No sistema gasoso abaixo, por exemplo, ao pressionarmos o êmbolo (vermelho), o espaço onde o gás 

está inserido diminui, ou seja, seu volume se reduz. O que fizemos foi uma compressão do gás. 
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Ao puxarmos o êmbolo para cima, em contrapartida, o espaço onde o gás está inserido fica maior, ou 

seja, seu volume aumenta. O que fizemos foi uma descompressão/expansão do gás. 

     

 

 

Dito isso, já podemos prosseguir para as influências básicas:  

 

a. Ao aumentarmos a pressão de um sistema em equilíbrio, o equilíbrio se desloca para o lado de 

menor volume. Isto é simples de entender, acompanhe: 

 

3 H2 (g) + N2 (g) ⇌ 2 NH3 (g) 

 

No sistema gasoso em equilíbrio acima, a reação direta produz 2 mols de gás; já a reação inversa 

produz 4 mols de gás, no total (3 mols de H2 + 1 mol de N2). Em determinado volume, este sistema 

mantém cada um desses gases em concentração adequada ao espaço que ocupam (e isso 

constantemente, por estar em situação de equilíbrio).  

 

Assim, quando comprimimos este recipiente, seu volume diminui, e as concentrações preexistentes 

precisam se alterar para que o conjunto dos gases caiba no novo e menor espaço. É óbvio que a 

nova conformação exige um volume menor de gases. Para tanto, o equilíbrio terá de se deslocar para 

formar uma quantidade de gases que ocupem menos espaço do que o que havia antes, e a saída terá 

que ser o deslocamento no sentido direto, o que forma apenas 2 mols de gás. 

 

b. Ao diminuirmos a pressão de um sistema em equilíbrio, o equilíbrio se desloca para o lado de 

maior volume. Ut

amônia. 

 

Quando descomprimimos aquele recipiente, seu volume aumenta, e as concentrações 

preexistentes precisam se alterar para que o conjunto dos gases se adeque ao novo e maior espaço. 

É óbvio, da mesma forma, que a nova conformação exige um volume maior de gases. Para tanto, o 

equilíbrio terá de se deslocar para formar uma quantidade de gases que ocupem mais espaço do que 

o que havia antes, e a saída terá que ser o deslocamento no sentido inverso, o que forma 4 mols de 

gás. 

  

 

 

 

→ OLHANDO DE FORMA DIFERENTE: 

 

Para entendermos o deslocamento de equilíbrio devido a alterações de pressão, podemos analisar a 

fórmula do Kp.  

 

→ DESCULPA, MAS OLHA EU AQUI DE NOVO: 

 

1 
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Não é possível que você não se lembre a constante de equilíbrio só depende da temperatura. Logo, 

você sabe que a mudança de pressão não pode mudar o Kp. 

 

Então, olha só o caso : 

 

Kp = (PNH3)²/(PH2)³(PN2)  → Se aumentamos a pressão total do sistema, as pressões parciais de cada gás 

aumentam na mesma proporção. 

 Para relembrar: 

Para encontrarmos a pressão parcial de um gás hipotético X, utilizamos a fórmula: 

 

PX = nX . Ptotal/ntotal 

 

OBS: nx/ntotal = fração molar  

 

Nesta fórmula, a pressão parcial de um gás é proporcional à pressão total e à fração molar em que se 

encontra. Assim, vemos que, na expressão do Kp, a pressão parcial de cada gás também está elevada ao seu 

coeficiente estequiométrico.  

 

No caso analisado, portanto, olhando para a expressão do Kp, a compressão aumenta mais o valor do 

denominador do que do numerador, o que reduziria o valor de Kp. Qual é a saída, então, para que o valor do 

Kp não seja alterado? A resposta é: aumentar a fração molar de NH3 e diminuir as frações molares de H2 e N2. 

Como fazemos isso? Deslocando a reação de modo a formar mais NH3 e consumir mais H2 e N2 (o sentido de 

menor volume). 

 

        Agora olha o caso : 

 

Kp = (PNH3)²/(PH2)³(PN2)  → Se diminuímos a pressão total do sistema, as pressões parciais de cada gás diminuem 

na mesma proporção. 

 

Nesse momento, olhando para a expressão do Kp, a descompressão (redução da Ptotal) diminui mais o valor 

do denominador do que do numerador, o que aumentaria o valor de Kp. Qual é a saída, então, para que o 

valor do Kp não seja alterado? A resposta é: diminuir a fração molar de NH3 e aumentar as frações molares de 

H2 e N2. Como fazemos isso? Deslocando a reação de modo a consumir mais NH3 e formar mais H2 e N2 (o 

sentido de maior volume). 

 

Importante! 

 

a. Para reações reversíveis em que os dois lados da seta possuem volumes iguais, a alteração de 

pressão não desloca o equilíbrio para nenhum dos lados, como podemos ver através da equação de 

Kp, em que as Ptotal do numerador se cancelam com as do denominador. 

 

b. A adição de um gás inerte a um sistema (isto é, um gás que não reage naquele sistema) também 

não provoca deslocamento de equilíbrio. Ocorre assim porque, embora aumente a pressão total do 

sistema, a adição de gás inerte também altera as frações molares dos compostos (ao aumentar o 

ntotal), o que compensa o aumento da Ptotal. 

 

III. Temperatura 

Influências básicas: 

 

a. Ao aumentarmos a temperatura de um sistema, o equilíbrio se desloca no sentido da reação 

endotérmica, ou seja, a que absorve calor mais do que libera, para formar produtos.  
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b. Ao diminuirmos a temperatura de um sistema, o equilíbrio se desloca no sentido da reação 

exotérmica, ou seja, a que libera calor mais do que absorve, para formar produtos.  

 

Importante! Toda reação química absorve energia (calor) para quebrar as ligações interatômicas dos 

reagentes e libera calor para formar as ligações interatômicas dos produtos, como vimos no estudo da 

entalpia de ligações. O calor absorvido ou liberado, portanto, , se trata apenas de um saldo de calor. 

Isso nos diz que o aumento de temperatura acelera qualquer reação química, mas acelera mais a que precisar 

absorver mais calor para acontecer (a endotérmica). 

 

Exemplo:                                                     3 H2 (g) + N2 (g) ⇌ 2 NH3 (g) + saldo de calor 

 

Neste caso, a reação direta é exotérmica, porque libera calor como saldo; a reação inversa é 

endotérmica, porque absorve calor como saldo.  

 

Para aumentarmos a temperatura do sistema, fornecemos calor a ele. E, mais uma vez, é tranquilo de 

enxergar que o fornecimento de calor favorece mais o sentido da reação que absorve mais calor (o 

endotérmico). Já a retirada de calor, isto é, a diminuição da temperatura do sistema, atrapalha menos 

o sentido da reação que precisa de menos calor para acontecer. 

 

 

→ OLHANDO DE FORMA DIFERENTE: 

 

v1 = k1[H2]³[N2] 

v2 = k2[NH3]²(saldo de calor) → Podemos imaginar que o saldo de calor entre na lei de velocidade. Assim 

sendo, o acréscimo de calor aumenta o valor de v2, e o sistema deixa de estar em equilíbrio (em que v1=v2). 

Então, se v2 > v1, a reação anda mais para a direita do que para a esquerda. A diminuição de calor, em 

contrapartida, diminui o valor de v2, e de novo o sistema fica desequilibrado. Se v2 < v1, a reação anda mais 

para a esquerda do que para a direita.  

 

 OPA, fica ligada/o: 

 

E os catalisadores? Como deslocam o equilíbrio de uma reação 

reversível? Simples: não deslocam. O efeito dos catalisadores é 

acelerar uma reação através do abaixamento da energia de 

ativação dessa reação, lembra? Esse abaixamento é igual para 

ambos sentidos de qualquer reação reversível. Portanto, o único 

efeito do catalisador em um equilíbrio é reduzir o tempo 

necessário para que o mesmo seja alcançado. 

 

Repare que, dos reagentes para os produtos (→), ou dos produtos para os reagentes (), a energia abaixa 

na mesma quantidade. 

 

Repare, agora, que o catalisador diminui o tempo necessário para que o equilíbrio seja alcançado (t1 < t2); 

2 

1 
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EXERCÍCIOS  
 

 

1. Sob condições adequadas de temperatura e pressão, ocorre a formação do gás amônia. Assim, em um 

recipiente de capacidade igual a 10 L, foram colocados 5 mol de gás hidrogênio junto com 2 mol de 

gás nitrogênio. Ao ser atingido o equilíbrio químico, verificou-se que a concentração do gás amônia 

produzido era de 0,3 mol/L. Dessa forma, o valor da constante de equilíbrio (KC) é igual a  

a) 1,80 . 10-4    

b) 3,00 . 10-2    

c) 6,00 . 10-1      

d) 3,60 . 101    

e) 1,44 . 10-4    

   

2. O gráfico mostra a variação da concentração molar, em função do tempo e a uma dada temperatura, 

para um determinado processo reversível representado pela equação genérica 3A2(g)  2A3(g). 

 

 
 

Dessa forma, segundo o gráfico, é incorreto afirmar que  

a) o sistema entrou em equilíbrio entre 30 e 45 minutos.    

b) a curva I representa a variação da concentração molar da substância A2(g).    

c) esse processo tem valor de KC = 0,064.    

d) até atingir o equilíbrio, a velocidade média de consumo do reagente é de 0,04 mol.L 1.min 1.    

e) até atingir o equilíbrio, a velocidade média de formação do produto é de 0,08 mol.L 1.min 1.    

   

 

3. O gráfico abaixo mostra o caminho da reação de conversão de um reagente (R) em um produto (P), 

tendo r e p como coeficientes estequiométricos. A cinética da reação é de primeira ordem. 
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A partir das informações do gráfico é certo que  

a) a reação é completa.    

b) o valor da constante de equilíbrio é 4    

c) o equilíbrio reacional é alcançado somente a partir de 15s    

d) a velocidade da reação é maior em 10s do que em 5s    

e) a reação tem os coeficientes r e p iguais a 2 e 1, respectivamente.    

   

4. O tetróxido de dinitrogênio gasoso, utilizado como propelente de foguetes, dissocia-se em dióxido 

de nitrogênio, um gás irritante para os pulmões, que diminui a resistência às infecções respiratórias.  

 

Considerando que no equilíbrio a 60ºC a pressão parcial do tetróxido de dinitrogênio é 1,4atm e a 

pressão parcial do dióxido de nitrogênio é 1,8atm, a constante de equilíbrio Kp será, em termos 

aproximados,   

a) 1,09 atm    

b) 1,67 atm    

c) 2,09 atm    

d) 2,31 atm 

e) 3,07 atm    

 

5. Em um sistema fechado, uma reação reversível atinge o equilíbrio quando a velocidade da reação direta 

fica igual à velocidade da reação inversa. Como consequência, as concentrações de reagentes e 

produtos ficam constantes.  

Um equilíbrio químico pode ser deslocado variando-se a temperatura, a pressão e alguma 

concentração. De acordo com o Princípio de Le Chatelier, temos: 

I. Um aumento da concentração de uma substância faz o equilíbrio deslocar-se para consumir essa 

substância. 

II. Um aumento da temperatura faz o equilíbrio deslocar-se no sentido da reação endotérmica. 

III. Um aumento da pressão faz o equilíbrio deslocar-se no sentido da contração de volume. 

 

A equação a seguir representa uma das etapas da formação do ferro-gusa: 

FeO (s) + CO (g) + 19 kJ/mol ⇌ CO2 (g) + Fe (s) 

Trata-se de um sistema em equilíbrio, a uma temperatura de 25°C e 1 atmosfera de pressão. 

Reconhecendo a importância da produção de ferro, qual das seguintes ações favorece a sua 

produção? 

a) Aumentar a pressão. 

b) Aumentar a temperatura. 

c) Diminuir a concentração de CO. 

d) Aumentar a concentração de CO2. 

e) Diminuir a temperatura. 
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6. O 

pois sua coloração muda de acordo com a temperatura e a umidade do ar.  

 

 

 

Nesse caso, a substância responsável por essa mudança de coloração é o cloreto de 2, 

que, de acordo com a situação, apresenta duas cores distintas  azul ou rosa , como representado 

nesta equação: 

 

2 · 6 H2O ⇌ 2 + 6 H2 H > 0 

Azul  Rosa 

 

Considerando-se essas informações, é correto afirmar que as duas condições que favorecem a 

 

a) baixa temperatura; a umidade não interfere. 

b) alta temperatura; a umidade não interfere. 

c) alta temperatura e baixa umidade. 

d) baixa temperatura e alta umidade. 

e) baixa temperatura e baixa umidade. 

 

7. A água que corre na superfície da Terra pode se tornar ligeiramente ácida devido à dissolução do 

CO2 da atmosfera e à dissolução de ácidos resultantes da decomposição dos vegetais. Quando essa 

água encontra um terreno calcário, tem início um processo de dissolução descrito em (1), abaixo: 

 

(1) CaCO3(s) + H2CO3(aq) ⇌ Ca(HCO3)2(aq) 

 

Isso, em razão do CaCO3 ser insolúvel em água e o carbonato ácido ser bem mais solúvel. Inicia-se 

um processo de erosão química do calcário, que demora milhares de anos. À medida que a água vai-

CO2 na água, de acordo com a reação (2): 

 

(2) CO2(g) + H2O(l) ⇌ H2CO3(aq) 

 

Variando-se a pressão, a posição de equilíbrio se altera. Quando a água goteja do teto de uma 

caverna, ela passa de uma pressão maior para uma pressão menor. Essa diminuição de pressão faz 

com que: 

a) o equilíbrio (2) e por consequência o equilíbrio (1) se desloquem para a esquerda. 

b) o equilíbrio (2) se desloque para a direita e por consequência o equilíbrio (1) para a esquerda. 

c) apenas o equilíbrio (1) se desloque para a direita. 

d) o equilíbrio (2) e por consequência o equilíbrio (1) se desloquem para a direita. 

e) o equilíbrio (2) se desloque para a esquerda e por consequência o equilíbrio (1) para a direita. 

 



 

 
Q

u
í.

 

8.  Na fabricação do ácido nítrico, uma das etapas é a oxidação da amônia:  

 

4 NH3 (g) + 5 O2 (g) ⇌ 4 NO (g) + 6 H2O (g) + 906 kJ 

 

Para aumentar o rendimento em monóxido de nitrogênio, pode-se usar: 

a) um catalisador.  

b) alta temperatura e elevada pressão.  

c) alta temperatura e baixa pressão.  

d) baixa temperatura e alta pressão.  

e) baixa temperatura e baixa pressão. 

 

9. A fotossíntese é um processo bioquímico que converte gás carbônico e água em moléculas de glicose. 

Diferente do que aparenta, equivale a uma sequência complexa de reações que acontecem nos 

cloroplastos. Considere que esse fenômeno ocorra em uma única etapa, representada pela equação 

química, não-balanceada, e pela curva da variação das concentrações em função do tempo, mostradas 

abaixo. 

 

 
 

 
Nessa situação, a constante de equilíbrio (Kc) para a reação é, aproximadamente, igual a  

a) 0,1.    

b) 1,5.    

c) 11.    

d) 15.    

e) 4 

 

10. A constante de equilíbrio Kp para a reação N2O4(g) ⇌  2NO2 (g) é igual a 0,1. Numa mistura em equilíbrio, 

a pressão parcial do NO2 é igual a 0,7 atm. A pressão parcial do N2O4 é em atm.   

a) 0,5 

b) 0,7 

c) 1,5 

d) 2,5 

e) 4,9 

 

 

  

QUESTÃO CONTEXTO 
 

 

stas em saúde se referem ao papel dos aditivos em cigarros 

 como sabores de menta, cereja ou canela  no apelo do produto, sobretudo entre os jovens. Dados 

levantados pela coordenadora do Centro de Estudos sobre Tabaco e Saúde da Fundação Oswaldo Cruz 

(Fiocruz), Valeska Carvalho Figueiredo, a partir de dados de 2013 do Estudo de Riscos Cardiovasculares entre 

Adolescentes (Erica), mostram que, dentre os 579 mil estudantes de 12 a 17 anos que haviam fumado no mês 

anterior à pesquisa, 56% recorreram a cigarros com sabores. 



 

 
Q
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Em nota enviada ao GLOBO, a Anvisa afirmou que aditivos como flavorizantes e aromatizantes em 

destes produtos, principalmente com o objetiv  

A ONG ACT de Promoção da Saúde calculou, em parceria com a Johns Hopkins Bloomberg Public 

School of Health, que no Brasil, pelo menos 20% dos cigarros vendidos ainda têm aditivos de sabores como 

baunilha, cereja, canela e mentol. Para defender a resolução da Anvisa, a ONG lançou a campanha 

#AprovaSTF com peças que fazem a analogia entre o cigarro, sorvetes e balas  

 

STF vai julgar se proíbe ou mantém venda de cigarros com sabor. O GLOBO. Por Mariana Alvim. 

29/11/2016.  

 

Além das tabagistas, as indústrias alimentícias e até mesmo farmacêuticas, há muito tempo, fazem uso de 

flavorizantes na composição de diversos produtos, como doces e medicamentos de ingestão oral. Essas 

substâncias se tratam de ésteres, compostos químicos orgânicos que usualmente são sintetizados a partir de 

álcoois e ácidos carboxílicos, através de reações endotérmicas de esterificação.  

O acetato de etila, que confere sabor de menta a vários produtos, é produzido conforme a seguinte reação: 

 

CH3-COOH (aq) + CH3CH2OH (aq)           ⇌        CH3-COO-C2H5 (aq) + H2O (l) 

Ácido acético       etanol                    etanoato de etila            água 

 

Para aumentar o rendimento da reação de produção do flavorizante, o químico da indústria adiciona um 

agente desidratante, o ácido sulfúrico, pois ele:  

 

a) atua como catalisador, que sempre desloca o equilíbrio no sentido direto. 

b) aumenta a concentração de ácido, deslocando o equilíbrio para o lado oposto ao reagente ácido. 

c) reage com a água, deslocando o equilíbrio no sentido de formar mais água. 

d) provoca diminuição da pressão do sistema, deslocando o equilíbrio no sentido de maior volume. 

e) reage com etanoato de etila, deslocando o equilíbrio no sentido de formar mais deste composto.  

 

  

H2SO4 
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Exercícios 
 

1. e 

 3H2 + N ͍↔ 2NH3    Vtotal=10L 

   
5mol   2mol 

MH2=5/10=0,5M  MN2=2/10=0,2M   

 

3H2 + N ͍↔ 2NH3     

0,5M   0,2M     ---       --->INÍCIO 

0,45M  0,15M    0,3M     --->REAGIU/FORMOU 

0,05M  0,05M    0,3M     --->EQUILÍBRIO 

 

Kc= [NH3 ]
2/[H2]

3[N ͍] --> Kc= (0,3)²/(0,05)³(0,05)= 14400= 1,44x10-4 

 
 

2. e 

3A2↔ 2A3 

 

Kc=[A3]²/[A2]³ --> Kc= 1²/(2,5)³= 0,064 

 

Vel=[  ]/tempo ---> Vel= 1,5/35= 0,04(mo/L)/min 

 

Vel=[  ]/tempo ---> Vel= 1/35= 0,028(mo/L)/min 

 

 

3. b 

Kc= 0,4/0,1= 4 

 

 

4. d 

 N2O4↔2NO2 

  P=1,4atm   P=1,8atm 

Kp=(PRODUTO)/(REAGENTE) --> (1,8)²/1,4= 2,31atm 

 

 

5. b 

Em relação a Temperatura:  

 

FeO(s) + CO(g) + 19 kJ/mol ⇌ CO2(g) + Fe(s) 

-----------------------------------------------------> 
Sentido Endotérmico 

         <---------------------------------------------------- 
             Sentido Exotérmico 

 

Em relação a Pressão: não altera o equilíbrio pois os volumes de reagentes e produtos são iguais. 

 

FeO(s) + CO(g) + 19 kJ/mol ⇌ CO2(g) + Fe(s) 

   1vol                   1vol                                                1vol                 1vol 

Vreagente= 2                                   Vproduto= 2 

 



 

 
Q
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Em realção a concentração: para a formação de ferro, temos que deslocar o sentindo na formação de 

produto, pela diminução do produto ou amento do reagente. 

 

Feita essa análise, concluímos que a resposta é a letra B, pois com o aumento de T, deslocamos para 

sentido endotérmico, ou seja para formação de produto. 

 

6. d 

CoCl2·6H2O ⇌ CoCl2+ 6 H2 H> 0 

Azul          Rosa   

--------------------------------------> 
Processo Endotérmico 

A diminuição da temperatura favorece o sentido de formação da coloração azul. 

 

Na reação temos:  

Cloreto hexahidratado, que determina a coloração azul, com o aumento da temperatura, essa água é 

eliminada, ficando só o cloreto, caracteristica da com rosa. Logo, com o aumento da umidade, temos o 

favorecimento da cor azul. 

 

7. a 

Com a diminuição da pressão na reação 2, o equilíbrio será descolado para a esquerda, pois é o sentido 

de maior volume, produzindo mais reagentes, em consequência descola o sentido da reação 1 para a 

esquerda. 

 

8. e 

 4NH3 (g) + 5O2 (g) ⇌ 4NO (g) + 6H2O (g) + 906 kJ 

--------------------------------------> 
Processo Exotérmico 

 

Com a diminuição da temperatura, deslocamos o sentido para a direita, processo exotérmico. E com a 

dimuição da pressão, descolamos o sentido para o lado de maior volume, para a direita também. 

 

 

9. c 

6H2O + 6CO2↔C6H12O6 + 6O2 

  

Kc= [glicose][O2]
6/[CO2]

6 ** 

**Água e Sólidos não então nos calculos de Kc. 

 

Kc= 1 x 36/26= 11,4 

 

10. e 

 2NO2↔N2O4 

 

Kp= (NO2)²/(N2O4)---> 0,1= (0,7)²/(N2O4) 

 (N2O4)= 4,9atm 

 

Questão Contexto  

H2SO4 

CH3-COOH (aq) + CH3CH2OH (aq) ⇌ CH3-COO-C2H5 (aq) + H2O (l) 

    Ácido acético                   etanol                                 etanoato de etila                     água 
 

Com o a entrada de H2SO4, que é um ácido forte, no sistema, favorecemos a reação com a água, para a 

produção de mais água, deslocando o equilíbrio para a direita. 

 

Alternativa C. 
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Red. 
 

Professor: Eduardo Valladares 

Monitor:  Maria Paula Queiroga  
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RESUMO   
 

 

 

 Ao longo das aulas de redação aqui do Descomplica, você, aluno, já aprendeu que o ENEM propõe cinco 

critérios de correção, extremamente importantes para a compreensão da prova. Sabendo disso, hoje 

falaremos sobre coesão e coerência textual, presentes na competência 4 do vestibular e necessárias para 

uma boa escrita! 

 

O que é coesão? 
Por definição, são elementos linguísticos que se interligam e conectam em um texto. Em outras palavras, ela 

é a expressão formal da coerência. Por exemplo, se você não contradiz seus argumentos (elemento 

coerente), qual é a forma de ter contemplado essa linearidade textual? Através de sustentação de um ponto 

de vista, utilizando termos corretos para a situação do seu desenvolvimento e, evitando uma série de desvios 

que desvalorizam seu processo coesivo, vejamos abaixo: 

 

Coesão referencial 
É responsável por evitar repetições entre as palavras e utiliza recursos anafóricos e catafóricos, lexicais e por 

elipse, se referindo a termos que vêm antes ou depois do mecanismo de coesão, respectivamente. Pode ser 

utilizado a substituição de palavras por pronomes, sinônimos, hiperônimos e hipônimos, advérbios e 

numerais.   

 

Coesão sequencial 
Os elementos de coesão sequencial são responsáveis  como o próprio nome sugere  pelo sequenciamento 

ou andamento do texto. Estabelecem as principais ligações entre as partes da sua redação, de forma que a 

coesão textual se manifeste mais notoriamente. Entre os principais recursos, destacam-se as frases de apoio, 

os conectivos e os ganchos semânticos. Em outras palavras, é o procedimento linguístico que se dá por meio 

dos segmentos do próprio texto, ou seja, enunciados ou parte de-, parágrafos, etc.  

 

E a coerência? 
A coerência é o modo como os elementos textuais entram em uma configuração veiculadora de sentido. 

Lembrando que são elementos subjacentes à superfície textual, ou seja, é o conjunto da escrita. Ou seja, para 

a produção de sentidos do texto, é preciso que o leitor ative conhecimentos previamente constituídos e 

armazenados na memória. Sendo assim, podemos dizer que a coesão e a coerência estão ligadas, pois 

enquanto a coerência é a sequência lógica das ideias de um texto, a coesão é a manifestação formal da 

coerência de forma que estabelece nexos entre as partes do texto. 

 

 

EXERCÍCIOS  
 

 

1. O mundo é grande 

 

O mundo é grande e cabe 

Nesta janela sobre o mar. 

O mar é grande e cabe 

Na cama e no colchão de amar. 

O amor é grande e cabe 

No breve espaço de beijar. 
(ANDRADE, Carlos Drummond de. Poesia e prosa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1983) 
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Neste poema, o poeta realizou uma opção estilística: a reiteração de determinadas construções e 

expressões linguísticas, como o uso da mesma conjunção para estabelecer a relação entre as frases. 

Essa conjunção estabelece, entre as ideias relacionadas, um sentido de: 

a) comparação 

b) conclusão. 

c) oposição. 

d) alternância. 

e) finalidade. 

 

2. Cultivar um estilo de vida saudável é extremamente importante para diminuir o risco de infarto, mas 

também de problemas como morte súbita e derrame. Significa que manter uma alimentação saudável 

e praticar atividade física regularmente já reduz, por si só, as chances de desenvolver vários problemas. 

Além disso, é importante para o controle da pressão arterial, dos níveis de colesterol e de glicose no 

sangue. Também ajuda a diminuir o estresse e aumentar a capacidade física, fatores que, somados, 

reduzem as chances de infarto. Exercitar-se, nesses casos, com acompanhamento médico e 

moderação, é altamente recomendável. 
(ATALIA, M. Nossa vida. Época. 23 mar. 2009) 

 

As ideias veiculadas no texto se organizam estabelecendo relações que atuam na construção do 

sentido. A esse respeito, identifica-se, no fragmento, que 

 

 

c) o t  

 

 

 

3. Há qualquer coisa de especial nisso de botar a cara na janela em crônica de jornal ‒ eu não fazia isso 

há muitos anos, enquanto me escondia em poesia e ficção. Crônica algumas vezes também é feita, 

intencionalmente, para provocar. Além do mais, em certos dias mesmo o escritor mais escolado não 

está lá grande coisa. Tem os que mostram sua cara escrevendo para reclamar: moderna demais, 

antiquada demais. 

Alguns discorrem sobre o assunto, e é gostoso compartilhar ideias. Há os textos que parecem passar 

botarem no colo ‒ também eu preciso. Na verdade, nunca fui tão posta no colo por leitores como na 

janela do jornal. De modo que está sendo ótima, essa brincadeira séria, com alguns textos que iam 

mesmo quando parece 

que estou brincando: essa é uma das maravilhas de escrever. Como escrevi há muitos anos e continua 

sendo a minha verdade: palavras são meu jeito mais secreto de calar. 
LUFT, L. Pensar é transgredir. Rio de janeiro: Record, 2004. 

 

Os textos fazem uso constante de recurso que permitem a articulação entre suas partes. Quanto à 

construção do fragmento, o elemento 

 

  

 

 

 

 

4. Os filhos de Anna eram bons, uma coisa verdadeira e sumarenta. Cresciam, tomavam banho, exigiam 

para si, malcriados, instantes cada vez mais completos. A cozinha era enfim espaçosa, o fogão 

enguiçado dava estouros. O calor era forte no apartamento que estavam aos poucos pagando. Mas o 

vento batendo nas cortinas que ela mesma cortara lembrava-lhe que se quisesse podia parar e enxugar 

a testa, olhando o calmo horizonte. Como um lavrador. Ela plantara as sementes que tinha na mão, 

não outras, mas essas apenas. 
LISPECTOR, C. Laços de família. Rio de Janeiro: Rocco, 1998. 
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A autora emprega por duas vezes o conectivo mas no fragmento apresentado. Observando aspectos 

da organização, estruturação e funcionalidade dos elementos que articulam o texto, o conectivo mas 

a) expressa o mesmo conteúdo nas duas situações em que aparece no texto. 

b) quebra a fluidez do texto e prejudica a compreensão, se usado no início da frase. 

c) ocupa posição fixa, sendo inadequado seu uso na abertura da frase. 

d) contém uma ideia de sequência temporal que direciona a conclusão do leitor. 

e) assume funções discursivas distintas nos dois contextos de uso. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Agora é sua vez! Escreva uma redação, a partir das orientações da aula sobre coesão e coerência. Lembre-

se: todo o desenvolvimento do seu texto deve ser baseado nessa interação coerente e coesa! 

 

A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua 

formação, texto dissertativo-argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema A inclusão 

social do deficiente físico em questão no Brasil, apresentando proposta de intervenção, que respeite os 

direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para 

defesa de seu ponto de vista. 

 

Texto I 

Como sabemos, e como já foi referido, são inúmeros os obstáculos existentes para os deficientes, sendo a 

incípio inclusivo e o objetivo pretendido. 

 

O caminho para termos uma sociedade incluída será, provavelmente, aprofundar a Educação Inclusiva 

apoiando todos os alunos com dificuldades, dando-lhes uma educação de qualidade num ambiente 

comunitário e diverso  

 
Texto adaptado. Disponível em http://www.deficiencia.no.comunidades.net/index.php?pagina=117711808 

 

  

 

Texto II 

16. Financiamento Público para Ações de Inclusão 

 

16.1  Há alguma linha de financiamento público federal voltado para programas de inclusão com pessoas de 

deficiência? 

 

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), por meio do Programa de Apoio a 

Investimentos Sociais de Empresas (PAIS), disponibiliza recursos para financiar os programas empresariais. 

 

16.2  Quais são os itens financiáveis? 

 

Obras civis e adaptação física de instalações, equipamentos especiais, ajudas técnicas  próteses, órteses, 

equipamentos, elementos especiais para facilitar a comunicação, a informação e a sinalização, equipamento 

e material pedagógico especial, maquinaria e utensílios de trabalhos especiais -, capacitação de pessoal para 

convívio no trabalho com as PPD, capacitação das PPD para assumirem postos de trabalho e consultoria 

técnica para a realização dos projetos e atividades. As informações podem ser encontradas na página do 

 

 
Inclusão das pessoas com Deficiência no Mercado de Trabalho. 

 

Ministério do Trabalho e Emprego, 2007 
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Texto III 

Janeiro de 2016 marca o início de um novo olhar sobre os 45 milhões de brasileiros com algum grau de 

deficiência. Entrou em vigor a Lei Brasileira de Inclusão (LBI), também chamada de Estatuto da Pessoa com 

Deficiência (Lei 13.146/2015), que afirmou a autonomia e a capacidade desses cidadãos para exercerem atos 

da vida civil em condições de igualdade com as demais pessoas. Agora começa também a batalha para tornar 

realidade o rol de direitos garantidos pela nova lei. 

 

A semente da LBI foi lançada no Congresso Nacional, 15 anos atrás, pelo então deputado federal Paulo Paim 

(PT-RS). Ao chegar ao Senado, ele reapresentou a proposta, que acabou resultando na Lei 13.146/2015. A 

tramitação na Câmara possibilitou à relatora, deputada federal Mara Gabrilli (PSDB-SP), ajustar o texto 

original às demandas dos movimentos sociais e aos termos da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência (Decreto Legislativo 186/2008), que recomendava a eliminação de qualquer dispositivo que 

associasse deficiência com incapacidade. 

 

 A LBI foi um grande avanço. Agora, entramos em um período de ajustes. O ideal é criar uma cultura de 

inclusão e derrubar barreiras que ainda existem. Ao se exercer os direitos previstos na lei, devem surgir casos 

de punição por discriminação e isso vai ter um efeito cultural e pedagógico positivo  comentou o consultor 

legislativo da área de Cidadania e Direitos Humanos do Senado, Felipe Basile. 

 

As inovações trazidas pela nova lei alcançaram, entre outras, as áreas de saúde, educação, trabalho, 

assistência social, esporte, previdência e transporte. A seguir, destacam-se alguns dos avanços fundamentais 

para a conquista da autonomia na causa da deficiência. 
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Exercícios  
1. c 

Nem sempre o e funcionará como adição. Dependendo do contexto, uma mesma conjunção pode 

estabelecer relações diferentes entre os enunciados. É o que o ocorre com o e no poema em questão: 

as orações são introduzidas pelo e que, neste caso, atua como uma conjunção adversativa, uma vez que 

estabelece confronto em relação à oração anterior. Se substituirmos tal conjunção pelo MAS, por 

exemplo, verificaremos claramente que a oposição é estabelecida, por isso que a alternativa C é a única 

possível para o que se pretende. No poema, contrapõe a ideia de grandeza do mundo à pequenez da 

 

Sendo assim, as demais alternativas não contemplariam o sentido que se espera, pois para não há 

nenhuma comparação (alternativa A) estabelecida tampouco uma conclusão (alternativa B); também não 

há nenhuma alternância (alternativa D) e não expressa nenhuma finalidade (alternativa E) 

 

2. a 

 

enumera os benefícios de um estilo de vida saudável, com a prática regular de exercícios físicos e 

alimentação equilibrada. A expressão introduz mais ideias em consonância com as apresentadas 

anteriormente. 

não introduz uma generalização, mas sim especifica, cita alguns problemas que podem ser evitados 

uir o estresse e aumentar 

   

 

3. a 

Comecemos, então, de trás para frente. A opção E está incorreta, já que, embora apresente uma anáfora, 

torna a opção incorreta. Isso, por sua vez, é o que torna a opção A correta, já que o elemento a que o 

elemento a ser enunciado posteriormente. A opção B, portanto, também é incorreta, já que o termo 

 

 

4. e 

s, já que o primeiro apresenta uma noção 

de contraste e, o segundo, de adição. Isso nos faz chegar a conclusão de que a resposta correta é a 

temporalidade, o que a torna incorreta, como também são incorretas as opções B e C, por apresentarem 

uma característica que não é própria desse conectivo, uma vez que ele possui uma posição flexível, 

podendo, inclusive, estar em início de frase. 
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Modelo de redação retirado do blog Descomplica: 
 

Desde as civilizações medievais até os povos indígenas mais recentes, existia uma cultura de exclusão e 

abandono de crianças que possuíam algum tipo de deficiência. Elas eram entendidas como um mau sinal, 

vindo de um castigo dos deuses ou de forças superiores. Embora ainda haja muito preconceito acerca dessa 

minoria, há no Brasil ações que buscam a inclusão dos deficientes na sociedade, visto que o número de 

pessoas com algum tipo de deficiência ultrapassa populações inteiras de países como Chile e Holanda. 

 

Em uma primeira análise, percebe-se que o esporte é um excelente método inclusivo. Prova disso é a 

excelente campanha histórica da delegação brasileira nos Jogos Paralímpicos de Londres em 2012, em que 

foram conquistadas 21 medalhas de ouro, desempenho sete vezes melhor em comparação às conquistas nas 

Olimpíadas. 

 

Acontecimentos dessa natureza trazem como consequência maiores investimentos em projetos esportivos 

voltados para pessoas com necessidades especiais, principalmente após a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa 

com Deficiência ter sido sancionada pelo Governo em 2015, comprovando a eficácia das práticas esportivas 

como forma de integração social. 
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Soc. 
 

Professor: Larissa Rocha 

Monitor: Debora Andrade 
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RESUMO   
 

 

Estratificação social: 

 

O termo estratificação origina-se da palavra estrato, que significa camadas. Por sua vez, a expressão 

estratificação social designa o ato de distribuir em camadas pessoas ou grupos de forma hierárquica, de 

acordo com suas situações financeiras, relações de poder (quem manda ou é mandado) ou mesmo de suas 

responsabilidades profissionais dentro da sociedade. É importante salientar, que nas sociedades capitalistas 

contemporâneas a posição ocupada pelos indivíduos é, em grande medida, determinada pelo quanto eles 

possuem, pois, na maioria dos casos, o poder está nas mão de quem tem dinheiro e as profissões mais bem 

remuneradas são exercidas por pessoas que conseguiram ter uma boa formação educacional. Já por 

mobilidade social compreende-se a possibilidade de um indivíduo ascender ou descender de uma 

determinada camada social, como por exemplo, um pobre tornar-se rico ou um rico torna-se pobre. No 

entanto, como veremos, nem todo tipo de estratificação permite a mobilidade social. 

Existem três tipos de estratificação social, a saber: por castas, por estamento e por classes sociais. 

Na estratificação por castas, comum à sociedade tradicional hindu, as camadas sociais estão ligadas a 

determinadas funções no interior da sociedade e a mobilidade social é impossível, pois o pertencimento a 

uma casta é determinado pela família da qual se é membro. Na Índia antiga, por exemplo, os brâmanes 

constituíam a casta mais elevada, responsável pelas funções sacerdotais; por sua vez, imediatamente abaixo 

deles, estavam os xátrias, que compunham o grupo dos guerreiros. Ora, no sistema de castas não há qualquer 

tipo de mobilidade social, pois a transferência de casta é proibida e um indivíduo só pode se casar com outro 

indivíduo da mesma casta. Assim, uma brâmane jamais poderia abdicar de suas funções sacerdotais ou ser 

casada com um xátria. 

 

 
 

Na estratificação por estamentos, comum à Idade Média feudal, as camadas da sociedade 

permanecem sendo associadas a certas funções sociais, porém, neste tipo de estratificação já existe algum 

tipo de mobilidade social, ainda que difícil. Na Europa medieval, por exemplo, cabia ao clero rezar pela 

sociedade, à nobreza proteger a sociedade e, aos servos, trabalhar pela subsistência da sociedade. No 

entanto, havia alguma chance de mobilidade social através da vida religiosa: um camponês, por exemplo, 

poderia ser ordenado padre e alguns chegaram até mesmo a serem bispos. 
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Já a estratificação por classes é a existente em nossa sociedade. Nela, a divisão social por camadas 

deixa de estar tão associada às funções sociais exercidas para estar mais ligada ao poder econômico do 

indivíduo. Enquanto, no regime de castas, mesmo que um xátria fosse mais rico que um brâmane, ele 

permaneceria sendo inferior socialmente, pois sua função social era vista como inferior. No regime de 

estamentos, do mesmo modo, ainda que um burguês fosse mais rico do que um nobre, ele teria menos status 

socialmente. No sistema de classes, por sua vez, o que importa é o componente financeiro: os mais ricos 

compõem a classe alta, os mais pobres a classe baixa, e os que estão entre ambos, a classe média.  

 
Naturalmente, por isso mesmo, a estratificação por classes é aquela onde a mobilidade social é maior, 

pois depende fundamentalmente do dinheiro e não tanto das funções sociais exercidas. No entanto, vale 

ressaltar que, para que ocorra mobilidade social dentro de uma sociedade, medidas devem ser tomadas para 

que se diminua a desigualdade social, dando oportunidades aos grupos historicamente desfavorecidos. 

 

O que é democracia ?  

A palavra democracia tem origem no grego demokratía, que é composta por demos (que significa 

povo) e kratos (que significa poder). Neste sistema político, o poder é exercido pelo povo através do sufrágio 

universal. É um tipo de governo em que todas as importantes decisões políticas estão nas mãos do povo, que 

elegem seus representantes por meio do voto. A democracia é um regime de governo que pode existir no 

sistema presidencialista, onde o presidente é o maior representante do povo, ou no sistema parlamentarista, 

onde existe a figura do primeiro ministro, que toma as principais decisões políticas. 

Uma das principais funções da democracia é a proteção dos direitos humanos fundamentais, como 

as liberdades de expressão, de religião, a proteção legal, e as oportunidades de participação na vida política, 

econômica, e cultural da sociedade. A Grécia Antiga foi o berço da democracia, onde principalmente em 

Atenas o governo era exercido por todos os homens livres. Naquela época, os indivíduos eram eleitos ou 

eram feitos sorteios para os diferentes cargos. Na democracia ateniense, existiam assembleias populares, 

onde eram apresentadas propostas, sendo que os cidadãos livres podiam votar. Existem dois tipos principais 

de democracia, notadamente: Democracia direta ou pura e democracia indireta ou representativa.  

 

Democracia direta 
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A democracia direta é o sistema político no qual a sociedade toma as suas decisões de maneira direita, 

ou seja, sem precisar do intermédio de representantes.  Esse era o tipo de democracia que vigorava, por 

exemplo, em Atenas na Antiguidade Grega, onde todos os que eram considerados cidadãos tinham o direito 

de participar do processo de tomada de decisões nas reuniões que ocorriam, sobretudo, nas praças da 

cidade.  

 

Democracia indireta: Representativa 

Já a democracia indireta ou representativa é o sistema político no qual o povo exprime sua vontade 

elegendo representantes, os quais tomam as decisões políticas em nome deles.  Neste último tipo de 

democracia, portanto, a sociedade não participa diretamente do processo de tomada de decisões, o que 

fica a cargo dos representantes eleitos pelo voto popular. 

 

EXERCÍCIOS  
 

 

1. O capitalismo modificou os costumes das sociedades tradicionais e incentivou a competição social. 

Com o crescimento da sociedade capitalista, as relações de mobilidade social: 

a) ganharam um espaço importante para se compreender as crises existentes na produção dos 

valores econômicos. 

b) construíram uma hierarquia definidora das relações de poder, destruindo as possibilidades de 

desigualdades. 

c) são aceitas sem problemas pelas administrações públicas, não havendo políticas que objetivem 

alterá-las. 

d) revelam situações de conflito entre grupos de valor apenas econômico, sem maiores problemas 

sociais. 

e) mostram a força do capitalismo e das suas verdades que garantem a felicidade humana. 

 

2. A análise sociológica que explica as desigualdades sociais, em termos de diferenças de escalas de 

renda e de prestígio entre os indivíduos, inscreve-se no campo de estudo do/da(s) 

a) Estratificação Social 

b) Mobilidade Social 

c) Grupo Social 

d) Organização Social 

e) Normas e Valores 

 

3. A sociedade estratificada é composta por diferentes estratos sociais, determinados a partir de critérios 

objetivos que podem ser mensurados estatisticamente. Cite três critérios que podem ser empregados 

para estratificar uma sociedade e justifique sua utilização. 

 

4. Assinale o que for correto a respeito do conceito de estratificação social. 

(01) O filósofo Jean Jacques Rousseau afirmou, no século XVIII, que as desigualdades sociais são o 

resultado da desigualdade natural entre os homens, princípio que sustenta até hoje o conceito de 

estrutura social. 

(02) A estrutura estamental, dividida principalmente entre nobreza, clero e plebeus, predominou na 

Europa do Antigo Regime e esteve associada ao sistema feudal. 

(04) As classes sociais são estruturas típicas do sistema de castas e caracterizam-se pela imobilidade. 

(08) A sociedade capitalista é uma forma histórico-social que aboliu os processos de diferenciação 

econômica; porém, manteve a hierarquia social baseada em princípios de prestígio político e 

profissional. 

(16) O sistema escravista, adotado no Brasil entre os séculos XVI e XIX, pode ser considerado uma forma 

de estratificação social que estabelece distinções sociais entre duas categoriais de pessoas: 

senhores e escravos. 

SOMA: (  ) 

 

5. Leia a citação a seguir e assinale o que for correto sobre o tema das desigualdades sociais. 

Favela no Brasil, poblacione no Chile, villa miseria na Argentina, cantegril no Uruguai, rancho na 
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Venezuela, banlieue na França, gueto nos Estados Unidos: as sociedade da América Latina, Europa e 

dos Estados Unidos dispõem todas de um termo específico para denominar essas comunidades 

estigmatizadas, situadas na base do sistema hierárquico de regiões que compõem uma metrópole, nas 

quais os párias urbanos residem e onde os problemas sociais se congregam e infeccionam, atraindo a 

 
(WACQUANT, Loïc. Os condenados da cidade. Rio de Janeiro: Revan; FASE, 2001. p. 7). 

 

(

comunidades estigmatizadas. 

(02) As desigualdades sociais que emergem em comunidades pobres ao redor do mundo são fruto do 

processo histórico de produção e reprodução das diferenças sociais. 

(04) As desigualdades sociais são fabricadas, exclusivamente, pelas relações econômicas que, no 

capitalismo, dividem os indivíduos em classes sociais antagônicas. 

(08) As áreas urbanas acima citadas pelo autor são consideradas regiões-problema, territórios de 

privação e de abandono que devem ser temidos e evitados. 

(16) Há um processo de fabricação e reafirmação do estigma das áreas urbanas, onde residem os 

pobres, alimentado pela mídia, por políticos e pelos dirigentes do Estado. 

SOMA: (   ) 

 

6. Observe as fotos a seguir:  

 

 
Disponível em: <http://www.moradiacentral.org.br/index.php?mpg=08.03.03>. Acesso em: 20 ago. 2011. 

 

 
Disponível em: <http://leodomiro.wordpress.com/2009/04/22/edificios-e-palafitas/>. Acesso em: 20 ago. 2011. 

 

Essas imagens refletem as desigualdades sociais existentes no Recife, que também podem ser 

encontradas em outras grandes cidades do Brasil. Em relação às desigualdades sociais, assinale a 

alternativa CORRETA. 
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a) As diferenças sociais vêm diminuindo significativamente no país, ao longo dos anos, com a divisão 

igualitária das riquezas. Entretanto, essas transformações só foram possíveis graças aos 

movimentos contra a corrupção, que permitiram o acúmulo de bens no Brasil. 

b) As péssimas condições de habitação revelam que o Estado não está voltado nem preparado para 

a aplicação da riqueza social (oriunda dos impostos arrecadados), que possibilita o bem-estar da 

maioria da população. 

c) O processo de industrialização em curso no nosso país vem favorecendo todos os setores da 

população, considerando seus problemas básicos. 

d) As palafitas, em contraposição aos prédios luxuosos, demonstram como as desigualdades entre as 

classes sociais são baseadas numa hierarquização rígida. 

e) O que determina as desigualdades sociais nas sociedades são as relações de classe, exceto nas 

sociedades rurais. 

 

7. Leia a tira e o texto a segui 

 

 
Disponível em: <http://kdimagens.com/imagem/ aprendendo-a-dar-valor-ao-dinheiro-938>. Acesso em: 14 maio 2014. 

 

Em grande parte, o dinheiro tem sido consagrado como um valor em si mesmo, além e acima de seu 

gasto a troco de artigos de consumo ou de seu uso para o aumento do poder. O "dinheiro" é 

peculiarmente bem adaptado a tornar-se um símbolo de prestígio. Conforme Simmel salientou, o 

dinheiro é altamente abstrato e impessoal. O exagero cultural que conduz o homem a obter sucesso 

de qualquer maneira, leva-o a desprezar o apoio emocional das regras, produzindo, assim, as fontes 

sociais do comportamento desviado. 
MERTON, R. K. Sociologia: teoria e estrutura. São Paulo: Mestre Jou, 1968. p. 208-209. Adaptado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com a análise sociológica estrutural e funcional, na sociedade contemporânea, o desvio 

de comportamentos em relação às normas socialmente aceitas tem origem 
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a) nas falhas do controle social sobre os imperiosos impulsos biológicos dos seres humanos, os quais 

procuram expressão total, devendo ser controlados pelo processamento social das tensões para a 

renúncia às satisfações dos instintos. 

b) na pobreza e nas características a ela associadas, em conflito com os valores aprovados para o 

conjunto dos membros da sociedade relativos à ênfase cultural nos modos aceitáveis de alcançar 

os objetivos de sucesso. 

c) na pressão exercida pela disjunção entre os incentivos para o êxito, inculcados pelas normas 

estabelecidas da cultura, e as reais possibilidades de acesso a esse objetivo, limitadas pela estrutura 

de classe. 

d) na incapacidade dos indivíduos situados nas camadas inferiores da estrutura social em incorporar 

a cultura dominante quanto às metas sociais valorizadas e aos meios sociais legítimos para a sua 

realização. 

e) no fracasso dos processos e das instituições socializadoras responsáveis pela transmissão às 

gerações em desenvolvimento das regras e dos valores culturais aprovados socialmente para a 

obtenção do sucesso. 

 

8. Observe a figura a seguir:  

 

 
Disponível em: <http://sociologia-tgdoxa.blogspot.com.br>. 

 

A sociedade se organiza em camadas ou estratos. Estes permitem que os membros do grupo tenham 

desiguais oportunidades sociais e recompensas. A figura apresenta uma maneira de organização dos 

grupos por camadas ou estratos. 

Sobre esta, é correto afirmar que 

a) a sociedade brasileira se organiza segundo esses critérios com a ressalva de que as oportunidades 

sociais e recompensas são igualitárias. 

b) os indivíduos que formam o grupo da figura pertencem às castas sociais, pois há uma rígida 

organização das posições das pessoas pelo nascimento. 

c) a divisão social é uma forma de estamento, pois é regulada por normas, de modo que a vida 

particular, com condições irracionais de consumo, impede a formação livre do mercado. 

d) a figura apresenta uma estrutura social formada por classes em que a classe média é composta 

pelas pessoas que estão na base da organização e estão sustentando os demais indivíduos do 

grupo. 

e) há uma desigualdade social provocada pela maneira desigual de distribuição das riquezas 

circulantes no grupo social, no qual aqueles que estão mais acima são sustentados pelos que estão 

na base do grupo. 

 

9. Observe os gráficos a seguir. 
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Disponível em: <https://fernandonogueiracosta.wordpress.com/2010/12/21>. 

 

Eles representam o tipo de estratificação social presente na organização da sociedade brasileira. 

No processo de produção capitalista, essa estrutura de organização das relações é caracterizada por 

a) um processo de hierarquização dos indivíduos ou grupos no processo de produção, que considera 

a capacidade de consumo um fator de classificação. 

b) uma relação de privilégios que alguns indivíduos possuem em detrimento dos demais com base 

em um conjunto de valores, hábitos e costumes definidos pela tradição. 

c) uma hierarquização rígida, baseada em critérios, como renda, consumo, profissão, etnia, religião 

e hereditariedade, que determinam uma situação de respeitabilidade. 

d) uma sociedade de privilégios diretamente ligados à honra, na qual a nobreza ocupa 

a administração do Estado, harmonizando-se com os interesses do grupo representado pela letra 

A do gráfico. 

e) uma organização social em constante evolução que possui uma realidade desigual na qual o topo 

da estrutura está localizado na letra E do gráfico, pois, no Brasil, esse grupo se constitui de uma 

população menor que aquele da letra A. 

 

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

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

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

modernidade e democracia.  
Em meados de dezembro, um tunisiano de 26 anos, vendedor de frutas, põe fogo no próprio corpo 

em protesto por trabalho, justiça e liberdade. Uma série de manifestações eclode na Tunísia e, como 

uma epidemia, o vírus libertário começa a se espalhar pelos países vizinhos, derrubando em seguida o 

presidente do Egito, Hosni Mubarak. Sites e redes sociais  como o Facebook e o Twitter  ajudaram a 

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

 

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

árabes  

a) reforçar a atuação dos regimes políticos existentes.  

b) tomar conhecimento dos fatos sem se envolver.  

c) manter o distanciamento necessário à sua segurança.  

d) disseminar vírus capazes de destruir programas dos computadores.  

e) difundir ideias revolucionárias que mobilizaram a população. 
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11. A Justiça Eleitoral foi criada em 1932, como parte de uma ampla reforma no processo eleitoral 

incentivada pela Revolução de 1930. Sua criação foi um grande avanço institucional, garantindo que as 

eleições tivessem o aval de um órgão teoricamente imune à influência dos mandatários. 
TAYLOR, M. Justiça Eleitoral. In: AVRITZER, L.; ANASTASIA, F. Reforma política no Brasil. Belo Horizonte: UFMG, 2006 

(Adaptado). 
 

Em relação ao regime democrático no país, a instituição analisada teve o seguinte papel: 

a) Implementou o voto direto para presidente. 

b) Combateu as fraudes sistemáticas nas apurações. 

c) Alterou as regras para as candidaturas na ditadura. 

d) Impulsionou as denúncias de corrupção administrativa. 

e) Expandiu a participação com o fim do critério censitário. 
 

12. Não nos resta a menor dúvida de que a principal contribuição dos diferentes tipos de movimentos 

sociais brasileiros nos últimos vinte anos foi no plano da reconstrução do processo de democratização 

do país. E não se trata apenas da reconstrução do regime político, da retomada da democracia e do 

fim do Regime Militar. Trata-se da reconstrução ou construção de novos rumos para a cultura do país, 

do preenchimento de vazios na condução da luta pela redemocratização, constituindo-se como 

agentes interlocutores que dialogam diretamente com a população e com o Estado. 
GOHN, M. G. M. Os sem-terras, ONGs e cidadania. São Paulo: Cortez, 2003 (Adaptado). 

 

No processo da redemocratização brasileira, os novos movimentos sociais contribuíram para: 

a) diminuir a legitimidade dos novos partidos políticos então criados. 

b) tornar a democracia um valor social que ultrapassa os momentos eleitorais. 

c) difundir a democracia representativa como objetivo fundamental da luta política. 

d) ampliar as disputas pela hegemonia das entidades de trabalhadores com os sindicatos. 

e) fragmentar as lutas políticas dos diversos atores sociais frente ao Estado. 
 

13. O conceito de democracia, no pensamento de Habermas, é construído a partir de uma dimensão 

procedimental, calcada no discurso e na deliberação. A legitimidade democrática exige que o 

processo de tomada de decisões políticas ocorra a partir de uma ampla discussão pública, para 

somente então decidir. Assim, o caráter deliberativo corresponde a um processo coletivo de 

ponderação e análise, permeado pelo discurso, que antecede a decisão. 
VITALE, D. Jürgen Habermas, modernidade e democracia deliberativa. Cadernos do CRH (UFBA), v. 19, 2006. Adaptado. 

 

O conceito de democracia proposto por Jürgen Habermas pode favorecer processos de inclusão 

social. De acordo com o texto, é uma condição para que isso aconteça o(a) 

a) participação direta periódica do cidadão. 

b) debate livre e racional entre cidadãos e Estado. 

c) interlocução entre os poderes governamentais. 

d) eleição de lideranças políticas com mandatos temporários. 

e) controle do poder político por cidadãos mais esclarecidos.  

 

14. Rua Preciados, seis da tarde. Ao longe, a massa humana que abarrota a Praça Puertal Del Sol, em Madri, 

se levanta. Um grupo de garotas, ao ver a cena, corre em direção à multidão. Milhares de pessoas 

fazem ressoar o slogan: "Que não, que não, que não nos representem". Um garoto fala pelo magefone: 

"Demandamos submeter a referendo o resgate bancário". 
RODRIGUEZ, O. Puerta Del Sol, o grande alto-falante.Brasil de Fato. São Paulo, de 26 maio a 1 jun. 2011. Adaptado. 

 

Em 2011, o acampamento dos indignados espanhóis expressou todo o descontamento político da 

juventude europeia. Que proposta sintetiza o conjunto de reivindicações políticas destes jovens? 

a) Voto universal.  

b) Democracia direta. 

c) Pluralidade partidária.  

d) Autonomia legislativa. 

e) Imunidade parlamentar.  
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QUESTÃO CONTEXTO  
 

 

Texto I 

 

 
 

Texto II 

 

 
 

Tendo em vista os dois textos e seus conhecimentos sobre o tema, apresente possíveis soluções para a 

estratificação social existente no nosso país.  
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GABARITO 

 

Exercícios 

1. a 

O capitalismo enfrenta problemas que afetam as relações sociais, sendo  importante conhecê-los para 

melhorar as condições de vida. 

B) Errada. As desigualdades ainda se mantêm, apesar das tecnologias e das possibilidades de mudar 

certas situações. 

C) Errada. Há políticas estatais que buscam melhorar os desequilíbrios existentes, intervindo na 

sociedade. 

D) Errada. Há uma relação entre o social e o econômico que preocupa os que dirigem a sociedade. 

E) Errada. Todas as mudanças trazidas pelo capitalismo não conseguiram garantir a felicidade humana. 

Há muitas doenças, falta de solidariedade e conflitos que conturbam a vida humana. 

 

2. a 

O estudo da estratificação social procura entender a maneira como os indivíduos de uma sociedade estão 

divididos no que tange à escala de importância social (considerada aqui como o maior poder de decisão 

e/ou poder econômico dentro do grupo social). Todavia, na sociologia contemporânea o estudo da 

estratificação está se mostrando mais difícil e até mesmo impossível, pois na sociedade capitalista 

moderna a mobilidade social é maior do que nas sociedades tradicionais. Pode-se inclusive conceber 

sociedades modernas em que não há estratificação, pois a mobilidade está atrelada à capacidade 

econômica do indivíduo, que pode ser muito variável. 

 

3. A sociedade pode ser dividida em estratos de acordo com renda, profissão e escolaridade.  

 

4. 02 + 16 = 18 

A afirmativa 01 está errada. Rousseau indicou que o as desigualdades sociais são frutos da organização da 

sociedade e da propriedade, e que o homem em estado de natureza é igual ao seu semelhante; a 

afirmativa 04 está errada, as classes sociais não são estruturas do sistema de castas, pois nelas há espaço 

para a mobilidade social; a afirmativa 08 está errada. A sociedade capitalista não aboliu os processos de 

diferenciação econômica, na verdade se caracteriza por eles. Quanto à hierarquia social, esta não se 

constrói baseada em princípios de prestígio político e profissional (ainda que eles tenham seu valor 

distintivo), mas sim monetário. 

 

5. 02 + 08 + 16 = 26 

01. Incorreta e 02. Correta. Viver em comunidades estigmatizadas, seja qual nome elas tenham, não é 

uma escolha, mas um desvio do modo de desenvolvimento dos países que não dão as mesmas 

oportunidades para todas as pessoas, criando focos de desigualdade ao longo da história.  

04. Incorreta. As desigualdades se formam também por outros motivos como raça, nascimento, religião, 

enfim qualquer elemento que marque um grupo como diferente de outro. 

08 e 16. Corretas. Além dos problemas próprios da urbanização precária, essas áreas ainda convivem com 

o estigma de serem consideradas locais perigosos e que devem ser evitados. Os políticos, a mídia e os 

dirigentes de Estado são, em grande parte, responsáveis por isso. 

 

6. b 

A afirmativa A esta incorreta, pois a divisão da renda ainda é um problema a ser resolvido no país, e sua 

solução não está somente no combate à corrupção, mas também em uma reestruturação do modelo de 

desenvolvimento nacional. A alternativa B está correta, pois não é por meio dos impostos arrecadados 

que o Estado vai corrigir as desigualdades, mas sim por sua atuação na esfera econômica e social, 

possibilitando que todos tenham alcance a oportunidades de desenvolvimento. A afirmativa C está 

incorreta, pois nem todos os setores estão contemplados no processo de industrialização nacional. A 

afirmativa D está incorreta, pois não há essa hierarquização rígida. As pessoas podem mudar de classe 

social e econômica a partir do esforço individual. Por fim, a alternativa E está incorreta porque o que 
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determina a desigualdade social é um maior ou menor poder econômico. A noção de relação de classes 

como determinante de desigualdade social é válida na teoria marxista, mas ela não é mais plenamente 

aplicável em nossa época. 
 

7. c 

a) Incorreta. Robert Merton aponta as limitações das teorias psicológicas para explicar a origem do 

comportamento desviado na sociedade contemporânea, como, por exemplo, a estadunidense. 

Tomando a questão como um problema de ordem sociológica, o autor sustenta que a formação do 

comportamento desviado, nessa sociedade, deve-se às contradições entre a estrutura cultural e a 

estrutura social. 

b) Incorreta. Para Robert Merton, as diferentes classes sociais compartilham a mesma estrutura cultural. 

Desse modo, não existe conflito de valores entre elas. Diferentemente, as pessoas em situação de 

pobreza integram e incorporam os mesmos valores aprovados para o conjunto dos membros da 

sociedade, no que diz respeito ao incentivo para a cultura da busca do sucesso. Portanto, a tese de 

Merton refuta as explicações segundo as quais a pobreza produz o comportamento desviado. 

c) Correta. Com base nos estudos de Robert Merton, autor de referência do estrutural-funcionalismo, a 

disjunção entre a estrutura cultural e a estrutura social propicia a formação do comportamento desviado. 

Essa disjunção diz respeito à coexistência, contraditória, de incentivos para o êxito (estrutura cultural) e 

limitação do acesso às condições necessárias para a realização dos objetivos de êxito (estrutura social). 

Trata-se das contradições entre os objetivos visados e os meios disponíveis. A limitação dos meios 

disponíveis, por sua vez, corresponde à estrutura de classe social. Assim, os efeitos dessa contradição 

são sentidos em graus distintos pelas diferentes classes sociais. 

d) Incorreta. Para Robert Merton, os indivíduos situados nas camadas inferiores da estrutura social 

incorporam a cultura dominante quanto às metas sociais valorizadas. No entanto, tomando como base a 

cultura estadunidense, o autor argumenta que essa mesma estrutura cultural preocupa-se com os valores 

relativos aos fins sociais e não estipula regras sociais sobre os meios legítimos para a sua realização.  

e) Incorreta. As teses de Robert Merton se contrapõem claramente à tese de fracasso dos processos e 

das instituições socializadoras responsáveis pela transmissão às gerações em desenvolvimento das regras 

e dos valores culturais aprovados socialmente. De acordo com Merton, as instituições socializadoras têm 

sucesso nessa tarefa de transmissão dos valores existentes. Contudo, a cultura existente preocupa-se 

com os valores relativos aos fins sociais, definidos primordialmente em termos de obtenção do sucesso, 

e não estipula regras sociais sobre os meios legítimos para a obtenção desse fim. 
 

8. e 

O fenômeno da desigualdade social apresenta uma característica trágica: para que algumas pessoas 

estejam em uma posição social de muita riqueza, uma grande parte das outras tem de estar em uma 

condição social de pobreza. O Produto Interno Bruto (PIB) de um país é formado por toda a riqueza 

daquela nação, portanto se um membro da sociedade é mais rico, significa que outro membro deverá 

ser mais pobre para que a equação permaneça correta. Com o incremento da acumulação de riqueza 

nas mãos de poucos, significa que a grande maioria viverá em condições de pobreza. A alternativa que 

corresponde a este fato é a E. 
 

9. a 

A estratificação é um fenômeno que acontece em todos os grupos sociais. Por meio dela, a sociedade 

se divide em camadas hierárquicas e grupos de afinidade. Essas afinidades podem ser definidas por 

critérios econômicos, religiosos, tradicionais etc. No caso da sociedade capitalista, como o principal 

indicador social é o capital e a posse dele, o processo de hierarquização e de classificação se dá por meio 

do poder de consumo.  

O gráfico mostra a divisão da sociedade brasileira de A a E, correspondendo aos diferentes grupos de 

renda que surgiram com as mudanças econômicas que ocorreram no país desde os anos 1990. Portanto, 

a alternativa correta é a A. 

 

10. e 

O texto faz referência aos movimentos da Primavera Árabe, nos quais a população de países do norte da 

África e do Oriente Médio, com maciça participação da juventude, mobilizou-se para exigir reformas 

políticas e maiores liberdades individuais, pondo fim a ditaduras de décadas, como a de Mubarak, no 

Egito, e a de Gaddafi, na Líbia. A internet é uma ferramenta básica desse movimento: imagens das 
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manifestações, com veiculação proibida nas televisões estatais locais, ganharam o mundo graças a sites 

e blogs por meio do compartilhamento de vídeos; novas manifestações são discutidas e marcadas por 

meio de redes sociais, como Facebook e Twitter, criando um meio efetivo de mobilização popular longe 

do alcance do Estado repressor. 

 

11. b 

Como bem ilustra o texto da questão, a criação da Justiça Eleitoral contribuiu de forma significativa para 

o combate às fraudes nas eleições, notadamente no momento da apuração dos votos. Além disso, o 

referido órgão corroborou para minimizar o assédio ao eleitor no momento da votação. 

 

12. b 

Os movimentos sociais que emergiram no processo de redemocratização do país tiveram um papel 

estratégico na luta por direitos sociais como trabalho, transporte, moradia, educação, saneamento, meio 

ambiente, dentre outros. Ampliaram a pauta de reivindicação além das questões de participação política 

em uma democracia representativa. 

 

13. b 

Conforme explicitado no texto, a condição que favorece os processos de inclusão social, segundo 

Habermas, é a discussão pública, precedida pela elaboração procedimental de discursos, de forma a 

garantir a participação deliberada da população no debate público livre. É somente o processo coletivo 

deliberado que permite o diálogo racional entre os cidadãos e o Estado, fortalecendo o princípio 

democrático.  

 

14. b 

O movimento citado dos acampamentos jovens na Espanha retrata um desencanto com a chamada 

democracia representativa, na qual a vontade da população seria representada pelo Parlamento, 

escolhido pelo voto universal num modelo pluripartidário. Esse Parlamento apresenta uma autonomia, 

que existe na Espanha. Os jovens, ao exigirem um "referendo" para que a população decidisse sobre o 

"resgate bancário", estão sugerindo a proposta de uma democracia direta, na qual, mesmo existindo 

representatividade do povo pelo Parlamento, algumas decisões podem ser  e geralmente são  tomadas 

com a ação direta da população. Os jovens, descontentes e indignados, acreditavam que o Parlamento 

espanhol não mais os representavam e desejavam,  via democracia direta, participar de partes das 

decisões do governo. 

 

 

Questão Contexto  
Distribuição igualitária das oportunidades, investimento na educação, entre outros. 




