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RESUMO   
 

 

 
 

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

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

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

se reproduzir. 

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

estruturas. 

 

CÉLULA PROCARIONTE 

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

Possuem: 

• Material genético disperso no citoplasma 

• São unicelulares 

• Ausência de núcleo (ausência de carioteca) 

• Possuem ribossomos 

• Possível parede celular composta de polipeptidioglicanos 

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

• Plasmídeos: pedacinhos de DNA imersos no citoplasma 

 

 

Tipos de células e membrana 

plasmática 

22 

jun 



 

 
B

io
. 

 

CÉLULA EUCARIONTE 

 

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

Possuem: 

• Material genético contido em um núcleo (carioteca) 

• Organelas membranosas 

• Ribossomos 

• Centríolos e lisossomos (células animais) 

• Vacúolo, cloroplasto e parede celular de celulose (células vegetais) 

• Colesterol na membrana plasmática (célula animal) 

• Mitocôndria 

 

Exemplo de célula animal 

• Lisossomo 

• Centríolo 

• NÃO possui parede celular 

• Mitocôndria 

 
 

Exemplo de célula vegetal 

• NÃO tem lisossomo 

• Parede celular 

• Vacúolos 

• Plastos 
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MEMBRANA CELULAR 

 

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

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

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

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

possível observar, além dessas proteínas, glicídios ao longo da membrana das células animais, que servem 

uma função de reconhecimento celular. É uma estrutura dinâmica e em constante movimento. 

 

 
 

Esses fosfolipídios formam uma membrana dupla, colocando sua porção hidrofílica (a cabeça) voltada tanto 

para o meio externo como interno da célula, enquanto a região hidrofóbica de cada um fica em contato, no 

centro. 

 

 
 

Função da membrana plasmática: 

• Revestimento celular 

• Interação celular 

• Permeabilidade seletiva 

 

 

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

plasmática, conforme a necessidade surge. Proteínas de membrana, como glicoproteínas, podem estar 

aderidas a superfície da membrana, ou mesmo atravessando-a completamente, como é o caso das proteínas 
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carreadoras. Essas proteínas podem atuar no transporte de substâncias ou no reconhecimento celular, 

podendo movimenta-se paralelamente ao plano da membrana, sem desconfigurar sua forma, no que é 

conhecido como modelo mosaico-fluido. 

 

 
 

 

EXERCÍCIOS  
 

 

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

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

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

a) a presença de membrana plasmática. 

b) a presença de ribossomos. 

c) a presença de núcleo definido. 

d) a presença de material genético. 

e) a presença de citoplasma. 

 

2. Os procariontes diferenciam-se dos eucariontes porque os primeiros, entre outras características: 

a) não possuem material genético. 

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

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

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

cromossomos. 

e) possuem núcleo e material genético organizado nos cromossomos. 

 

3. Ao analisarmos uma célula eucariótica e compará-la com uma célula procariótica, percebemos que as 

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

eucarióticas: 

a) não existem organelas membranosas. 

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

procarióticas. 

c) existem organelas membranosas e nas células procarióticas não. 

d) não encontramos ribossomos. 

e) encontramos apenas ribossomos. 
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4. Todas as células possuem uma membrana plasmática, ou plasmalema, que separa o conteúdo 

protoplasmático, ou meio intracelular, do meio ambiente. A existência e integridade dessa estrutura 

são importantes, porque a membrana: 

a) regula as trocas entre a célula e o meio, só permitindo a passagem de moléculas de fora para dentro 

da célula e impedindo a passagem em sentido inverso; 

b) possibilita à célula manter a composição intracelular diversa do meio ambiente; 

c) impede a penetração de substâncias existentes em excesso no meio ambiente; 

d) torna desnecessário o consumo energético para captação de metabólitos do meio externo; 

e) impede a saída de água do citoplasma. 

 

5. Em uma célula vegetal o material genético concentra-se no interior do núcleo, o qual é delimitado por 

uma membrana. Além dessa região, o material genético também é encontrado no interior do: 

a) retículo endoplasmático e complexo golgiense. 

b) complexo golgiense e cloroplasto. 

c) lisossomo e retículo endoplasmático. 

d) lisossomo e mitocôndria. 

e) cloroplasto e mitocôndria. 

 

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

modelo do mosaico fluido, essa estrutura é constituída por: 

a) uma dupla camada proteica onde estão mergulhados lipídios. 

b) uma camada proteica onde estão mergulhados carboidratos. 

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

d) uma camada de fosfolipídeos onde estão incrustados carboidratos. 

e) uma dupla camada de carboidratos onde estão mergulhados lipídios. 

 

7. Uma célula é classificada como eucariótica se contiver: 

a) compartimentos membranosos internos. 

b) parede celular rígida. 

c) membrana plasmática. 

d) ácidos nucleicos. 

e) ribossomos. 

 

8. O esquema abaixo representa a estrutura da membrana plasmática. Baseando-se nos seus 

conhecimentos sobre o tema, marque a alternativa que indica corretamente o nome dos componentes 

da membrana indicados pelos números 1 e 2. 

 
a) 1- Proteína, 2- Fosfolipídeo. 

b) 1- Carboidrato, 2- Proteína. 

c) 1- Lipídeo, 2- Carboidrato. 

d) 1- Fosfolipídeo, 2- Lipídeo. 

e) 1- Fosfolipídeo, 2- Proteína. 
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9. Em relação aos envoltórios celulares, podemos afirmar que: 

a) todas as células dos seres vivos têm parede celular. 

b) somente as células vegetais têm membrana celular. 

c) somente as células animais têm parede celular. 

d) todas as células dos seres vivos têm membrana celular. 

e) os fungos e bactérias não têm parede celular. 

 

10. Os organismos como os cajueiros, os gatos, as amebas e as bactérias possuem, em comum, as 

estruturas 

a) lisossomos e peroxissomos. 

b) retículo endoplasmático e complexo de Golgi. 

c) retículo endoplasmático e ribossomos. 

d) ribossomos e membrana plasmática. 

e) ribossomos e centríolos 

 

 

QUESTÃO CONTEXTO   
  

 

 

Leia a seguinte situação hipotética: 

Um organismo de outro planeta veio parar na Terra, e infelizmente não sobreviveu à queda de sua nave. 

Cientistas estudam o corpo deste ser para tentar ver se há semelhanças e observa-se a presença de células. 

Apesar de também possuir uma membrana celular fosfolipídica, a parte interna da célula não possuía 

organelas semelhantes à dos organismos da Terra. A única coisa que foi possível reconhecer foi o material 

genético que ficava em um compartimento, longe das outras organelas, e em torno da membrana celular 

havia uma estrutura glicídica rígida. 

 
 

A qual célula terrestre a célula alienígena mais se assemelha? Justifique. 
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GABARITO 

 

Exercícios  
 

1. c 

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

delimitando o núcleo. 

 

2. b 

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

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

 

3. c 

Apenas células eucarióticas apresentam organelas membranosas, sendo encontrados nas células 

procarióticas exclusivamente ribossomos. 

 

4. b 

A membrana plasmática tem como função a proteção e separação do interior da célula com o exterior e 

permeabilidade seletiva, mantendo a composição intracelular. 

 

5. e 

As duas organelas que possuem DNA próprio são os plastos e a mitocôndria. Em uma célula vegetal, além 

do núcleo, encontramos DNA no cloroplasto e na mitocôndria. Já na célula animal, além do núcleo, 

encontramos DNA apenas na mitocôndria. 

 

6. c 

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

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

dupla camada é fluída. 

 

7. a 

As células eucariontes possuem um núcleo delimitado por um envoltório nuclear. Entretanto, outras 

características podem ser analisadas parar avaliar se uma célula é ou não eucariótica, como é o caso da 

presença de organelas membranosas. Como exemplo dessas organelas, podemos citar as mitocôndrias, 

peroxissomo, centríolos, complexo golgiense e retículo endoplasmático. 

 

8. e 

1 representa um fosfolipídio, principal componente da membrana celular, enquanto 2 representa uma 

proteína integrada na membrana. 

 

9. d 

A membrana celular é um componente que está presente em todos os tipos de células. 

 

10. d 

Cajueiros (planta), gato (animal) e ameba (protista) possuem uma célula eucarionte, enquanto as 

bactérias têm células procariontes. As características em comum nestes tipos de célula são a presença 

de ribossomos e a presença de membrana plasmática. 

 

Questão Contexto 

A célula mais semelhante seria uma eucarionte (já que também tem o núcleo compartimentalizado, diferente 

dos procariontes que tem material genético livre no citoplasma). Podemos supor também que ela se pareça 

com uma célula vegetal, que possui uma parede celular de celulose (glicídio) que torna a célula mais 

resistente. 
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Método científico e origem da vida 
22 
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RESUMO   
 

 

O método científico é utilizado para buscar explicações e respostas para os fenômenos observados na 

natureza. Ele pode ser: 
- Dedutivo, quando, a partir de observações gerais, se chega a uma conclusão específica. 
- Indutivo, quando, a partir de uma observação específica, cria-se um padrão geral. Este método nem sempre 

gera conclusões verdadeiras. 
As etapas do método científico são: 

1. a observação de um fato e coleta de dados;  

2. o questionamento sobre o que foi observado;  

3. a formulação de hipóteses que possam explicar o que foi observado;  

4. a realização de experimentos controlados a fim de obter maior confiança nos dados obtidos; 

5. elaboração de uma conclusão, verificando se a hipótese estava correta ou incorreta;  

6. divulgação dos resultados caso a hipótese esteja correta;  

7. a formulação de Teorias ou Leis científicas. 

 

Origem da Vida 
 

As principais teorias para explicar a origem da vida são a abiogênese e a biogênese. 
 

De acordo com a abiogênese (ou geração espontânea), os organismos vivos surgiam a partir da matéria bruta. 

Porém, com o avanço científico e surgimento de novas tecnologias, pode-se realizar novos experimentos, 

como veremos a seguir, que forneceram evidências de que seres vivos só surgem pela reprodução de seres 

de sua própria espécie, ou seja, pela biogênese. 
 

·        Experimento de Redi:  
Ele colocou um pedaço de carne dentro de dois potes, um aberto e um fechado; observou que no 

pote fechado não nasciam moscas. 
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·        Experimento de Pasteur:  
Este é o famoso experimento do pescoço de cisne, onde Pasteur colocou um caldo nutritivo fervido 

(mata os microorganismos) dentro de um frasco contorcido (impede que microorganismos caiam no 

caldo). 

 

Depois de um tempo, Pasteur observou que, embora todos os frascos estivessem em contato direto 

com o ar, nenhum deles apresentou micro-organismos. Pasteur então quebrou os gargalos de alguns 

frascos e observou que, em poucos dias, seus caldos já estavam repletos de micro-organismos. 

 

 
A partir desse experiment

como defendiam os adeptos da abiogênese, pois quando o pescoço do frasco é quebrado, após a 

fervura desse líquido, ainda aparecem seres vivos. Dessa forma, Pasteur sepultou de vez a teoria da 

abiogênese ou geração espontânea, que admitia que os seres vivos originavam-se a partir de matéria 

bruta. 

 

·        Hipótese de Oparin:  
As condições atmosféricas da Terra eram diferentes das atuais, e com as descargas elétricas, 

formaram-se moléculas, como os aminoácidos. Estes se ligariam formando proteínas e a partir disso, 

surgiria o primeiro ser vivo. Este ser vivo seria unicelular, procarionte, anaeróbico e heterotrófico, 

por isso esta hipótese também é chamada de hipótese heterotrófica da origem da vida. 
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·        Experimento de Miller e Urey:  
Estes experimentos foram feitos para corroborar a hipótese de Oparin, onde Miller criou um ambiente 

com gases semelhantes à Terra primitiva, e a partir de descargas elétricas, conseguiu formar 

aminoácidos. 

 
 

Existe também a teoria da panspermia, que diz que a vida se originou fora da Terra, e 

microorganismos foram trazidos por meteoros. 

 

 
 

 

 

 

EXERCÍCIOS  
 

 

1. Segundo o Painel Intergovernamental sobre Mudança Climática, com a participação de mais de 800 

cientistas de vários países, o nível do Mar subiu aproximadamente 20 centímetros nos últimos 100 anos. 

Assinale a alternativa que apresenta a(s) hipótese(s) que poderia(m) ser considerada(s) a(s) causa(s) 

desse fenômeno. 

a) Baixas altitudes de ilhas no Oceano Pacífico, entre dois e três metros acima do nível do mar. 

b) Aumento da acidez nos oceanos e alteração das correntes marítimas. 

c) Expansão do volume da água por causa do aquecimento, e o derretimento do gelo da Antártica, 

Groenlândia e geleiras. 

d) Redução do volume de água em função do aquecimento do Planeta, que determina maior 

evaporação da água proveniente do derretimento do gelo da Antártica, Groenlândia e geleiras. 

e) Invernos rigorosos na Europa determinados pelo aquecimento global e pela modificação das 

correntes marítimas, e da concentração de gás carbônico. 

 

2. No texto a seguir, reproduzido do livro Descobertas acidentais em ciências, de Royston M. Roberts 

(Campinas, Papirus, 1993), algumas frases referentes a etapas importantes na construção do 

conhecimento cientifico foram grifadas e identificadas por um numeral romano: 
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Joseph Von Mering e Oscar Minkowski, removeram o pâncreas de um cão. No dia seguinte, um 

assistente de laboratório chamou-lhes atenção sobre o grande número de moscas voando ao redor da 

urina daquele cão. 

I. Curiosos sobre por que as moscas foram atraídas à urina, analisaram-na e observaram que esta 

apresentava excesso de açúcar. 

II. Açúcar na urina é um sinal comum de diabetes. Von Mering e Minkowski perceberam que estavam 

vendo pela primeira vez a evidência da produção experimental de diabetes em um animal. 

III.  

tentativas de isolar a secreção foram feitas, mas sem sucesso até 1921. Dois pesquisadores, 

Frederick G. Bating, um jovem médico canadense, e Charles H. Best, um estudante de medicina, 

trabalhavam no assunto no laboratório do professor John J. R. MacLeod, n Universidade de 

Toronto. Eles extraíam a secreção do pâncreas de cães. 

IV. Quando injetaram os extratos (secreção do pâncreas) nos cães tornados diabéticos pela remoção 

de seu pâncreas, o nível de açúcar no sangue desses cães voltou ao normal, e a urina não 

 

 

A alternativa que identifica corretamente cada uma das frases grifadas com cada uma das etapas de 

construção do conhecimento cientifico é: 

a) I  hipótese; II  teste da hipótese; III  fato; IV - observação 

b) I  fato; II  teoria; III  observação; IV  teste da hipótese 

c) I  observação; II  hipótese; III  fato; IV  teste da hipótese 

d) I  observação; II  fato; III  teoria; IV  hipótese 

e) I  observação; II  fato; III  hipótese; IV  teste da hipótese 
 

3. Do início da vida na Terra, até o aparecimento dos seres vivos atuais, aconteceram vários eventos, 

como por exemplo: 

I - formação das primeiras células; 

II - formação de moléculas orgânicas complexas; 

III - aparecimento de organismos capazes de produzir alimentos pela fotossíntese; 

IV - surgimento dos primeiros organismos aeróbicos. 

 

Marque a alternativa que indica a ordem mais aceita, atualmente, para o acontecimento desses 

eventos. 

a) I - II - IV - III 

b) II - III - IV - I 

c) I - IV - III - II 

d) II - I - III - IV 

4. Cientistas americanos descobrem num meteorito de Marte, que caiu sobre a Antártida, fortes indícios 

de vida fora da Terra. Entre as certezas e dúvidas levantadas por tal fato, ainda sob a luz das teorias 

atuais, podemos afirmar que as primeiras formas de vida surgidas no nosso planeta eram: 

a) todas autótrofas devido à escassez de alimentos nos oceanos primitivos. 

b) fermentadoras que utilizavam a energia radiante para produzir suas moléculas orgânicas. 

c) heterótrofas que utilizavam substâncias formadas na atmosfera e acumuladas nos mares primitivos. 

d) fungos primitivos com capacidade de atividade fotossintética. 

e) aeróbias graças à abundância de átomos de oxigênio existente nas águas do oceano. 

 

5. A partir das informações dadas, enumere as informações, em ordem sequencial, de acordo com as 

etapas do método científico: 

(  ) Conclusões 

(  ) Possíveis respostas para a pergunta em questão (hipótese) 

(  ) Etapa experimental 

(  ) Dúvida sobre determinado fenômeno da natureza 

(  ) Levantamento de deduções 

 

A sequência correta é: 

a) 2, 3, 1, 4 e 5. 

b) 5, 2, 4, 1 e 3. 
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c) 5, 1, 4, 2 e 3. 

d) 3, 2, 1, 5 e 4. 

e) 3, 1, 5, 4 e 2. 

 

6. A partir das informações dadas, enumere as informações, em ordem sequencial, de acordo com as 

etapas do método científico: 

(  ) Conclusões 

(  ) Possíveis respostas para a pergunta em questão (hipótese) 

(  ) Etapa experimental 

(  ) Dúvida sobre determinado fenômeno da natureza 

(  ) Levantamento de deduções 

 

A sequência correta é: 

a) 2, 3, 1, 4 e 5. 

b) 5, 2, 4, 1 e 3. 

c) 5, 1, 4, 2 e 3. 

d) 3, 2, 1, 5 e 4. 

e) 3, 1, 5, 4 e 2. 

 

7. Em certos locais, larvas de moscas, criadas em arroz cozido, são utilizadas como iscas para pesca. 

Alguns criadores, no entanto, acreditam que essas larvas surgem espontaneamente do arroz cozido, 

tal como preconizado pela teoria da geração espontânea. 

 Essa teoria começou a ser refutada pelos cientistas ainda no século XVII, a partir dos estudos de Redi 

e Pasteur, que mostraram experimentalmente que 

a) seres vivos podem ser criados em laboratório. 

b) a vida se originou no planeta a partir de microrganismos. 

c) o ser vivo é oriundo da reprodução de outro ser vivo pré-existente. 

d) seres vermiformes e microrganismos são evolutivamente aparentados. 

e) vermes e microrganismos são gerados pela matéria existente nos cadáveres e nos caldos 

nutritivos, respectivamente. 

 

 

 

 

 

8. Em certos locais, larvas de moscas, criadas em arroz cozido, são utilizadas como iscas para pesca. 

Alguns criadores, no entanto, acreditam que essas larvas surgem espontaneamente do arroz cozido, 

tal como preconizado pela teoria da geração espontânea. 

 Essa teoria começou a ser refutada pelos cientistas ainda no século XVII, a partir dos estudos de Redi 

e Pasteur, que mostraram experimentalmente que 

a) seres vivos podem ser criados em laboratório. 

b) a vida se originou no planeta a partir de microrganismos. 

c) o ser vivo é oriundo da reprodução de outro ser vivo pré-existente. 

d) seres vermiformes e microrganismos são evolutivamente aparentados. 

e) vermes e microrganismos são gerados pela matéria existente nos cadáveres e nos caldos 

nutritivos, respectivamente. 

 

9. A origem da vida é um tema que sempre intrigou a sociedade desde a Antiguidade. Alguns pensadores, 

como Aristóteles, acreditavam que a vida surgia a partir de matéria bruta. Essa teoria ficou conhecida 

como: 

a) teoria da evolução. 

b) teoria da abiogênese. 

c) teoria da biogênese. 

d) teoria da seleção natural. 

e) teoria da herança dos caracteres adquiridos. 

 



 

 
B

io
. 

10. Alguns pesquisadores tentaram refutar a teoria de que a vida surgia a partir da matéria bruta. Para isso, 

um deles colocou carne no interior de vidros de boca larga e cobriu alguns com gaze e deixou outros 

abertos. Nos abertos, apareceram larvas de moscas; mas nos vidros tampados com gaze nenhuma larva 

surgiu. Entre as alternativas a seguir, marque o nome do pesquisador que realizou essa experiência. 

a) Pasteur. 

b) Spallanzani. 

c) Redi. 

d) Aristóteles. 

e) Isaac Newton. 

 

QUESTÃO CONTEXTO   
  

 

Leia a seguinte notícia: 
 

Série de reportagens mostra como o Brasil precisa estimular etapa fundamental no desenvolvimento de 

vacinas: a fase de testes em humanos. 

  
O desenvolvimento de qualquer vacina, de qualquer remédio, é um trabalho científico que exige tempo, 

investimento e a colaboração de muita gente. Sem isso, a medicina não avança e a cura e a prevenção de 

muitas doenças ficam prejudicadas. 
[...] Todo medicamento na prateleira de uma farmácia, precisa antes ser testado em seres humanos. Qualquer 

substância que tenha chance de virar um novo medicamento percorre um longo caminho antes de entrar no 

 
(Fonte: http://www.aliancapesquisaclinica.com.br/website/index.php/noticias/tv/55-brasileiros-se-oferecem-para-testar-

remedios-e-vacinas; Data de acesso 16/01/2017) 

 
Antes do teste em humanos, os medicamentos também passam por 

diversos outros testes em laboratório. A partir dos seus 

conhecimentos sobre o assunto e em biologia, discorra a 

importância se de realizarem experimentos científicos, além de 

outros passos do método científico que podem ser encontrados ao 

se criar um novo medicamento. 
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GABARITO 

 

 

Exercícios  
 

1. c  

com o aumento do mar, considerando que a quantidade de água no planeta não mudou, o mar só poderia 

ter aumentado devido ao degelo das calotas polares. 

 

2. d  

Teorias científicas são estruturas que explicam e interpretam os fenômenos da natureza. São o resultado 

de hipóteses ou leis testadas e confirmadas, com bastante critério, por diversos estudos e experimentos. 

Apesar de todo o critério para uma ideia conquistar o patamar de teoria, nenhuma pode ser considerada 

verdade absoluta, já que novas teorias podem ser formuladas, substituindo-a. 

 

3. d 

Inicialmente, formaram-se moléculas orgânicas (aminoácidos), a partir da radiação incidindo sobre a 

atmosfera primitiva. Posteriormente, formaram as células e, então, organismos fotossintetizantes que 

permitiu o aparecimento de seres aeróbios. Desse modo, II- I  III  IV. 

 

4. c 

Os primeiros seres, segundo a hipótese de Oparin, eram heterotróficos (se alimentavam de substâncias 

formadas pela reação dos gases da atmosfera primitiva contida nos mares, e anaeróbios, pois a 

composição de oxigênio na atmosfera era muito reduzida.  

 

5. b  
para iniciar um experimento científico, você deverá ter uma Dúvida sobre determinado fenômeno da 

natureza. Após isso irá ser formulada a hipótese que será testada com o levantamento de deduções em 

uma etapa experimental para chegar as conclusões 
 

6. b  
o tratamento convencional com o aporte de nutrientes não estava funcionando, ou seja, provavelmente 

as células da medula óssea não estavam funcionando corretamente. Sem hemácias, a anemia não será 

cessada. 

 
7. d 

Inicialmente, formaram-se moléculas orgânicas (aminoácidos), a partir da radiação incidindo sobre a 

atmosfera primitiva. Posteriormente, formaram as células e, então, organismos fotossintetizantes que 

permitiu o aparecimento de seres aeróbios. Desse modo, II- I  III  IV. 

 

8. c 

Os primeiros seres, segundo a hipótese de Oparin, eram heterotróficos (se alimentavam de substâncias 

formadas pela reação dos gases da atmosfera primitiva contida nos mares, e anaeróbios, pois a 

composição de oxigênio na atmosfera era muito reduzida.  

 

9. b  

A teoria da abiogênese ou da geração espontânea afirmava que todas as formas de vida surgiam da 

matéria bruta. 

 

10. c  

Francesco Redi (1626-1697) foi um dos primeiros pesquisadores a questionar a teoria da abiogênese com 

seu experimento utilizando gaze, vidros de boca larga e pedaços de carne. 
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Questão Contexto  
 

Os experimentos são importantes para testar se o medicamento será realmente eficiente para combater a 

doença, e ele deve seguir um padrão científico, ou seja, com testes contendo grupos controle (no caso de 

medicamentos, chamam-se os remédios sem efeito de placebo). 
O método científico pode ser utilizado na criação de medicamentos onde: observação para ver os sintomas 

e onde a doença ataca, formulação de hipóteses, para saber quais compostos tratam melhor a enfermidade, 

testes controlados, vendo se os remédios realmente funcionam, e divulgação dos resultados, com a venda 

ou doação destes medicamentos. 
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Revolução científica 
22 

jun 
 

RESUMO   
 

A Revolução Científica foi um período no início da Idade Moderna marcado por uma verdadeira 

ruptura no que se refere à metodologia científica e à própria relação da ciência com a filosofia. Até a Idade 

Média, a mentalidade científica estava atrelada à filosofia aristotélico-tomista, o que restringia fortemente as 

suas possibilidades de transformação.  Além disso, a religiosidade, característica da era medieval, era também 

um fator preponderante para que não houvesse mudanças estruturais no campo científico.  Se a Idade Média, 

em termos culturais, esteve marcada pelo Teocentrismo - na medida em que Deus era a grande preocupação 

do homem medieval - , já a era moderna ficou marcada pelo Antropocentrismo, ou seja, pela valorização e 

pela crença de que o ser humano, através da sua racionalidade, poderia construir um conhecimento mais 

seguro, baseado no método experimental, que pudesse intervir e transformar a natureza. 

Em linhas gerais, a noção aristotélica de ciência como conhecimento especulativo dará lugar, na 

Idade Moderna, a uma profícua aliança entre ciência e técnica, o que acaba alterando de maneira profunda 

o método de investigação da natureza. O renascimento (séculos XV e XVI) atua na valorização da razão e do 

pensamentos crítico e os movimentos religiosos reformistas (século XVI) no questionamento da autoridade 

papal, possibilitando a produção de um saber ativo, isto é, que se volta à realidade para transformá-la e não 

apenas para compreendê-la teoricamente.  

Uma das transformações mais importantes ocorridas durante a Revolução Científica foi a substituição 

da teoria geocêntrica (aceita por mais de vinte séculos) pela teoria heliocêntrica.  Assim, descobre-se que a 

Terra não é - como antes se acreditava -  o centro do Universo, mas sim o Sol.  Outro fator fundamental do 

período é o interesse científico pelo método como uma forma de alcançar um conhecimento mais 

seguro.  Neste âmbito não podemos deixar de destacar os trabalhos, no campo da filosofia, de René 

Descartes, Francis Bacon, John Locke e David Hume, e, no campo da ciência, de Galileu, Kepler e Newton. 

Galileu Galilei (1564 - 1642) foi o responsável pela superação do aristotelismo e por uma nova 

concepção de ciência.  Modificou radicalmente os campos da óptica geométrica (lentes, reflexão e refração 

da luz), termologia (invenção do termômetro), hidrostática, óptica física (teoria sobre a natureza da luz), 

lançou os fundamentos da mecânica e representou uma verdadeira revolução ao aplicar o método 

experimental em sua prática científica.  Ao relacionar a teoria heliocêntrica de Copérnico às leis da mecânica, 

ligando a astronomia à física, Galileu fez nascer a física moderna.      

A física aristotélica explicava o movimento da seguinte maneira:  Os corpos pesados caem porque 

naturalmente tendem para baixo, 

para o alto.  Essa física, portanto, é uma física qualitativa, na medida em que explica o movimento a partir de 

uma suposta natureza (leve ou pesada) dos corpos.  Já Galileu, preocupa-se em explicar como exatamente 

os corpos caem.  Assim ele fez uso de instrumentos e técnicas como o plano inclinado, termômetro, luneta 

e relógio de água, mostrando que era possível abandonar a ciência meramente especulativa em prol de uma 

ciência experimental e ativa. Assim, ele realizou uma investigação objetiva, isto é, em termos matemáticos, 

do espaço físico 

 No que se refere ao método experimental adotado a partir da Revolução Científica, ele possui as 

seguintes etapas: observação, hipótese, experimentação, generalização e teoria.  A observação, como uma 

primeira etapa do método, é uma observação rigorosa, precisa, metódica, já orientada por uma teoria e, em 

diversos casos, auxiliada por instrumentos técnicos que permitem maior objetividade.  Um exemplo: A 

medição da temperatura pelo tato é, sem dúvida, muito menos objetiva do que a medição através de um 

termômetro.  Nesses casos, os sentidos não são suficientes, e a observação precisa de algum instrumento 

técnico que a torne menos subjetiva e, portanto, mais precisa. 

 Após a observação, temos a formulação da hipótese, que nada mais é do que a antecipação de uma 

conclusão que deverá ser ou não comprovada pela experiência.  Na medida em que a ciência moderna se 

ocupa de um determinado problema, a hipótese é justamente uma proposta de solução para esse problema.  

A formulação da hipótese é a parte do método que carece da engenhosidade, da criatividade do cientista, 
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que imaginará uma solução possível para o problema, levando a pesquisa científica para uma determinada 

direção que, posteriormente, será comprovada ou não. 

 Já no que se refere à experimentação, trata-se de proporcionar condições específicas de observação 

a fim de que seja possível aceitar ou refutar a hipótese defendida pelo cientista.  Caso a hipótese seja refutada 

pela experimentação, o cientista deverá necessariamente buscar outras hipóteses a fim de solucionar o 

problema de que se ocupa, pois aquela hipótese não se mostrou satisfatória na prática. O próximo passo do 

método é a generalização, que é a formulação de leis.  Aquelas relações que se mostraram regulares na etapa 

da experimentação poderão, finalmente, passar por uma generalização.  Assim são desvendadas relações 

constantes entre certos fenômenos, gerando conhecimentos universais ou, então, quando não é possível 

chegar a uma universalidade rigorosa, a leis estatísticas que levam em conta as probabilidades da ocorrência 

de um ou outro fenômeno (como no caso da biologia, ao tratar das mutações genéticas).  Por fim, a teoria é 

um tipo de generalização mais ampla, capaz de relacionar leis de campos distintos e de possibilitar novas 

pesquisas, abrindo novos campos de investigação. 

 

EXERCÍCIOS  
 

 

1. Leia o seguinte texto: 

A filosofia está escrita neste imenso livro que continuamente está aberto diante de nossos olhos (estou 

falando do universo), mas que não se pode entender se primeiro não se aprende a entender sua língua 

e conhecer os caracteres em que está escrito. Ele está escrito em linguagem matemática e seus 

caracteres são círculos, triângulos e outras figuras geométricas, meios sem os quais é impossível 

entender humanamente suas palavras: sem tais meios, vagamos inutilmente por um escuro labirinto. 
(GALILEI, G. Il saggiatore. Apud REALE, G. & ANTISERI, D. História da filosofia. São Paulo: Paulinas, 1990, v. 2, p. 281.) 

 

Tendo em mente o texto acima e os conhecimentos sobre o pensamento de Galileu acerca do método 

científico, considere as seguintes afirmativas. 

I. Galileu defende o desenvolvimento de uma ciência voltada para os aspectos objetivos e 

mensuráveis da natureza, em oposição à física qualitativa de Aristóteles. 

II. Para Galileu, é possível obter conhecimento científico sobre objetos matemáticos, tais como 

círculos e triângulos, mas não sobre objetos do mundo sensível. 

III. Galileu pensa que uma ciência quantitativa da natureza é possível graças ao fato de que a própria 

natureza está configurada de modo a exibir ordem e simetrias matemáticas. 

IV. Galileu considera que a observação não faz parte do método científico proposto por ele, uma vez 

que todo o conhecimento científico pode ser obtido por meio de demonstrações matemáticas. 

 

Assinale a alternativa que contém todas as afirmativas corretas, mencionadas anteriormente. 

a) I e III. 

b) II e III. 

c) III e IV. 

d) I, II e IV. 

e) II, III e IV. 

 

2. Considerando que na investigação científica acontecimentos e processos são apresentados como 

especificações de leis e de teorias gerais que anunciam padrões invariáveis de relações entre 

fenômenos, é correto afirmar que o objetivo principal da ciência é o(a) 

a) estabelecimento de relações pela aproximação dos fenômenos e dos processos que diferem entre 

si de modo essencial. 

b) imposição de padrões de conhecimento a respeito do comportamento dos fenômenos 

observáveis. 

c) busca da inteligibilidade dos fenômenos para satisfazer o anseio de compreendê-los por meio de 

estudos metódicos. 

d) sua aplicabilidade por intermédio da tecnologia visando exclusivamente ao bem-estar da 

humanidade. 

e) observação empírica dos fenômenos para ajustá- los teoricamente de modo contingente. 
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3. A ONU declarou 2009 o Ano Internacional da Astronomia pelos 400 anos do uso do telescópio nas 

investigações astronômicas por Galileu Galilei. Essas investigações desencadearam descobertas e, por 

sua vez, uma nova maneira de compreender os fenômenos naturais. Além de suas descobertas, Galileu 

também contribuiu para a posteridade ao desenvolver o método experimental e a concepção de uma 

nova ciência física. 

 

Com base nas contribuições metodológicas de Galileu Galilei, é correto afirmar: 

a) A experiência espontânea e imediata da percepção dos sentidos desempenha, a partir de Galileu, 

um papel metodológico preponderante na nova ciência. 

b) A observação, a experimentação e a explicação dos fenômenos físicos da natureza desenvolvidos 

por Galileu aprimoram o método lógico-dedutivo da filosofia aristotélica. 

c) A observação controlada dos fenômenos na forma de experimentação, segundo o método 

galileano, consiste em interrogar metodicamente a natureza na linguagem matemática. 

d) A verificação metodológica da verdade das leis científicas pelos experimentos aleatórios defendida 

por Galileu fundamenta-se na concepção finalista do Universo. 

e) O método galileano reafirma o princípio de autoridade das interpretações teológico-bíblicas na 

definição do método para alcançar a verdade física. 

 

4. A obra de Galileu Galilei está indissoluvelmente ligada à revolução científica do século XVII, a qual 

nuína foi o 

desenvolvimento da ciência moderna no pensamento ocidental. Neste sentido, destacam-se dois 

traços entrelaçados que caracterizam esta revolução inauguradora da modernidade científica: a 

dissolução da ideia greco-medieval do Cosmos e a geometrização do espaço e do movimento. 
(KOYRÉ, A. Estudos Galilaicos. Lisboa: Dom Quixote, 1986. pp. 13-20; KOYRÉ, A. Estudos de História do Pensamento 

Científico. Brasília, Editora UnB, 1982. pp. 152-154.). 

 

Com base no texto e nos conhecimentos sobre as características que marcam revolução científica no 

pensamento de Galileu Galilei, assinale a alternativa correta. 

a) A dissolução do Cosmos representa a ruptura com a ideia do Universo como sistema imutável, 

heterogêneo, hierarquicamente ordenado, da física aristotélica. 

b) A crença na existência do Cosmos, na física aristotélica, se situa na concepção de um Universo 

aberto, indefinido e até infinito, unificado e governado pelas mesmas leis universais. 

c) Contrária à concepção tradicional de ciência de orientação aristotélica, a física galilaica distingue 

e opõe os dois mundos do Céu e da Terra e suas respectivas leis. 

d) A geometrização do espaço e do movimento, na física galilaica, aprimora a concepção matemática 

do Universo cósmico qualitativamente diferenciado e concreto da física aristotélica. 

e) A física galilaica identifica o movimento a partir da concepção de uma totalidade cósmica, em cuja 

ordem cada coisa possui um lugar próprio conforme sua natureza. 

 

5. Coube ao cientista italiano Galileu Galilei, que viveu no final do Renascimento, definir os princípios 

que até hoje orientam a pesquisa científica. Ele defendia a plena liberdade de pesquisa e afirmava que 

os conhecimentos científicos devem ser avaliados exclusivamente à luz da observação, da razão e da 

experimentação. 

  

Comente essas ideias e discorra sobre a influência da atividade científica para a formação da 

consciência dos seres humanos. 
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6.  

 
 A GALÁXIA DE ANDRÔMEDA 

  

 
POLEN DE MIOSÓTIS 

  

A invenção e o aperfeiçoamento de instrumentos capazes de ampliar a percepção humana dos 

fenômenos foram decisivos para o desenvolvimento das ciências naturais, desde a Revolução Científica 

dos séculos XVI e XVII. Instrumentos ópticos, como o microscópio e o telescópio, permitiram 

descobrir e descrever mundos muito mais vastos e complexos do que podemos ver a olho nu. 

  

Comente a importância da observação no processo de conhecimento. 

  

7. Leia estes trechos: 

  

TRECHO 1 

Segundo uma concepção amplamente difundida, objetividade e neutralidade são características 

centrais do conhecimento científico.  Opiniões, referências pessoais e suposições especulativas não 

têm lugar na ciência. As teorias científicas são neutras no sentido de não possuírem vínculo com 

ideologias, interesses pessoais ou de grupos, fatores políticos ou econômicos. O conhecimento 

científico é conhecimento confiável porque é neutro e provado objetivamente. 

  

TRECHO 2 

A ciência nos permitiu mandar homens à Lua, curar a tuberculose, inventar a bomba atômica, o 

automóvel, o avião, a televisão e inúmeros outros inventos que mudaram a natureza da nossa vida 

cotidiana. O método científico é geralmente reconhecido como o meio mais efetivo para descobrir e 

prever o comportamento do mundo natural. Nem todas as invenções científicas foram benéficas aos 

seres humanos  há progressos científicos que vieram a ser utilizados tanto para destruir como para 

melhorar a vida humana. Entretanto, seria difícil negar o sucesso das manipulações do mundo natural 

que a ciência tornou possíveis. 
WARBURTON, Nigel. O básico da Filosofia. Tradução de Eduardo F. Alves. Rio de Janeiro: José Olympio Editora, 2008. p. 

167. 

 

Com base na leitura desses trechos e considerando outros conhecimentos sobre o assunto, REDIJA 

um texto, argumentando a favor de ou contra esta afirmativa: 

 

A finalidade da investigação científica é a verdade pela própria verdade. 
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8. A ciência moderna tem maior poder explicativo, permite previsões mais seguras e assegura tecnologias 

e aplicações mais eficazes. Não há dúvida de que a explicação científica sobre a natureza da chuva 

comporta usos que a explicação indígena não comporta, como facilitar prognósticos meteorológicos 

ou a instalação de sistemas de irrigação. Para a ciência moderna, a Lua é um satélite que descreve uma 

órbita elíptica em torno da Terra, cuja distância mínima do nosso planeta é cerca de 360 mil 

quilômetros, e que tem raio de 1.736 quilômetros. Para os gregos, era Selene, filha de Hyprion, irmã de 

Hélios, amante de Endymion e Pan, e percorria o céu numa carruagem de prata. Tenho mais simpatia 

pela explicação dos gregos, mas devo reconhecer que a teoria moderna permite prever os eclipses 

beste satélite e até desembarcar na Lua, façanha dificilmente concebível para uma cultura que 

continuasse aceitando a explicação mitológica. Os astronautas da Nasa encontraram na superfície do 

nosso satélite as montanhas observadas por Galileu, mas não encontraram nem Selene nem sua 

carruagem de prata. Para o bem ou para o mal as teorias científicas modernas são válidas, o que não 

ocorre com as teorias alternativas. 

 

Sérgio Paulo Rouanet, filósofo brasileiro, 1993. Adaptado. 

 

Cite o nome dos dois diferentes tipos de conhecimento comentados no texto e explique duas 

diferenças entre eles. 

 

9. Uma das características do Renascimento e da Modernidade que lhe é associada é um processo de 

secularização da ciência que se expressa por uma dissociação entre a teologia e a filosofia da natureza. 

A secularização da ciência realiza-se na separação entre razão e fé, as verdades científicas tornam-se 

independentes das verdades reveladas.  

Assinale o que for correto. 

(01) O processo de secularização na Modernidade modifica o caráter da ciência; essa deixa de ser 

essencialmente contemplativa para transformar-se em uma ciência instrumental, cujo objetivo é 

conhecer a natureza para intervir nela, controlá-la e apropriar-se dela para fins úteis. 

(02) O mecanicismo constitui-se em um aspecto importante da ciência moderna. A natureza e o próprio 

ser humano são comparados a uma máquina, isto é, a um conjunto de mecanismos cujas leis 

precisam ser descobertas. 

(04) Copérnico encontra em Aristóteles os fundamentos teóricos para combater a concepção 

heliocêntrica do universo defendida por Ptolomeu e pela Igreja. 

(08) Vesalius contribui para o conhecimento da anatomia humana, ao desafiar a proibição religiosa de 

dissecação de cadáveres. Suas observações corrigem muitos erros contidos na medicina de 

Galeno. 

(16) Com Galileu Galilei, o experimento torna-se parte do método científico; torna-se um marco do 

novo espírito da ciência. É com seus experimentos que ele refuta as teses aristotélicas de que o 

peso de um corpo depende de seu tamanho. 

SOMA: (    ) 

 

10.  

 
Estudo Homem Vitruviano, Leonardo da Vinci, 1490. 



 

 
F

il
. 

Em 2012, o Vaticano permitiu o acesso do público a vários documentos, entre eles o Sumário do 

julgamento de Giordano Bruno e os Atos do processo de Galileu. As teorias desses estudiosos, 

juntamente com o Homem Vitruviano, são exemplos de uma profunda transformação no modo de 

conceber e explicar o conhecimento da natureza. 

Com base nos conhecimentos sobre a investigação da natureza no início da ciência moderna, 

particularmente em Galileu, atribua V (verdadeiro) ou F (falso) às afirmativas a seguir. 

(  ) A nova atitude de investigação rendeu-se ao poder de convencimento argumentativo da Igreja, a 

ponto de o próprio Galileu, ao abjurar suas teses, ter se convencido dos equívocos da sua teoria. 

(  ) A observação dos fenômenos, a experimentação e a noção de regularidade matemática da natureza 

abalaram as concepções que fundamentavam a visão medieval de mundo. 

(  ) O abandono da especulação levou Galileu a adotar pressupostos da filosofia de Aristóteles, pois 

esse pensa- dor possuía uma concepção de experimentação similar à sua. 

( ) O método de investigação da natureza restringia-se àquilo que podia ser apreendido imediatamente 

pelos sentidos, uma vez que o que está além dos sentidos é mera especulação. 

(   ) Uma das razões mais fortes para a condenação de Galileu foi sua identificação da imperfeição dos 

corpos celestes, o que contrariava os dogmas da igreja. 

 

Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, a sequência correta. 

a) V, V, V, F, F.  

b) V, V, F, V, F.  

c) V, F, V, F, V.  

d) F, V, F, F, V.  

e) F, F, V, F, V. 

 

 

QUESTÃO CONTEXTO  
 

 

 
 

A imagem acima ilustra como o homem compreendeu o sistema até o fim da idade média. A partir dessa 

imagem e de seus conhecimentos sobre as transformações operadas na revolução científica, responda: 

 

a) O que defendia o modelo geocêntrico ? 

b) O que defendia o modelo heliocêntrico? 
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GABARITO 

 

 

Exercícios 
 

1. a  

B, C, D e E incorretas. Para Galileu é possível obter conhecimento da natureza porque ela pode sofrer 

uma descrição quantitativa (do fenômeno). Ou seja, o fenômeno pode ser assimilado no espaço físico ao 

espaço geométrico, quando das qualidades primárias. Tudo isso graças às experiências e à observação 

dos fenômenos, que são valorizados por Galileu juntamente com o auxílio da técnica. 

A correta. Diferentemente de Aristóteles, Galileu valoriza a descrição quantitativa do fenômeno, aquela 

que leva em conta as qualidades primárias dos fenômenos, que são totalmente objetivas e, por isso, 

passíveis de fórmulas matemáticas. 

 

2. c  

O objetivo principal da ciência não é estabelecer relações, impor padrões ou ser aplicada  visando o bem 

estar da humanidade, e sim compreender os fenômenos da natureza. 

 

3. c 

a) Incorreta. Convém considerar que a observação e a experimentação constituem um dos traços mais 

característicos da ciência moderna. Entretanto, não se pode esquecer que a experiência espontânea e 

imediata dos sentidos (do senso comum) jamais foi concebida como preponderante ou determinante no 

método científico desenvolvido por Galileu. Ao contrário, na crítica galileana à física aristotélica, a 

percepção sensível destaca- -se necessária a ruptura com 

o mundo qualitativo da percepção sensível e da experiência cotidiana para apreender a linguagem 

matemática (geomética) da Natureza. Segundo Alexandre Koyré, não foi a experiência do senso comum, 

mas a experimentação que desempenhou um papel significativo dentre as contribuições de Galileu para 

interrogação pressupõe e implica uma linguagem na qual se formulam as perguntas [...] para Galileu, era 

através de curvas, círculos e triângulos, em linguagem matemática ou, mais precisamente, em linguagem 

geométrica  não na linguagem do senso comum ou através de puros símbolos , que nos devemos 

 Estudos de História do Pensamento Científico. Rio 

de Janeiro: Forense Universitária; Brasília: Universidade de Brasília, 1982. p. 152-156.181-195). 

b) Incorreta. Uma das grandes contribuições de Galileu reside na nova abordagem metodológica dos 

fenômenos da natureza. Para além das revelações físicas e astronômicas que se podem encontrar em suas 

obras, Galileu se destaca por propor uma alternativa metodológica baseada em três princípios 

fundamentais concebidos como critérios para o alcance da verdade científica: (1) a observação dos 

fenômenos, tais como eles ocorrem ou se manifestam, sem qualquer submissão ou constrangimento em 

relação aos preconceitos extracientíficos e às interpretações especulativas de natureza religiosa ou 

filosófica; (2) a experimentação como procedimento orientado a verificar objetivamente a legitimidade 

das afirmações sobre os fenômenos naturais observados e analisados por meio da produção do 

fenômeno em circunstâncias que lhe sejam apropriadas; e, por conseguinte, (3) o correto conhecimento 

dos fenômenos naturais exige que estes sejam apreendidos e reconhecidos em sua regularidade 

matemática. Como se pode observar, tais princípios práticos, de forma alguma, reiteram, aprimoram ou 

qualificam qualquer recurso aos argumentos especulativos, de natureza lógico-dedutiva, da filosofia 

quando aplicado à explicação dos fenômenos físicos. (PESSANHA, J. A. M. Galileu: vida e obra. In: Galilei, 

Galileu. O ensaiador. 5. ed. São Paulo: Nova Cultural, 1991. p. VIII-IX.). 

c) Correta. Segundo Alexandre Koyré, a experimentação  interrogação metódica da natureza  realiza-

se deliberadamente numa linguagem matemática, ou mais exatamente, geométrica. Por sua vez, ela não 

pode ser ditada pela experiência, no sentido de experiência bruta, de observação do senso comum que, 

na verdade, não desempenhou qualquer papel, a não ser obstáculo, no nascimento da física clássica. (cf. 

KOYRÉ, A. Estudos Galilaicos, Lisboa: Dom Quixote, 1986. p. 16.). Segundo Ronaldo Mourão, qualquer 

com a obra de Aristóteles ou com seus seguidores medievais, 
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sabe que a filosofia escolástica é firmemente alicerçada na observação e no dado sensível imediato. O 

papel de Galileu nesse aspecto não foi introduzir o dado empírico-sensitivo no pensamento científico, e 

sim o conteúdo que a observação do mundo passou a ter para a ciência. Para Galileu, a natureza revela 

seus segredos quando as perguntas são formuladas matematicamente; a observação passa a ser, com 

ele, a experimentação. Não basta mais olhar as coisas, trata-

estruturar uma pergunta inserida num contexto teórico, que receberá como resposta um número, um 

A mensagem das estrelas. 

Rio de Janeiro: Museu de Astronomia e Ciências Afins; Salamandra, 1987. p. 9-10). 

 

d) Incorreta. A concepção finalista de universo  concepção aristotélica e escolástica, segundo a qual 

tudo aquilo que ocorre na natureza desenvolve-se para cumprir desígnios superiores  está relacionada 

reais forma um todo (natu

segundo sua natureza, estão distribuídas de uma maneira determinada: cada coisa possui, no universo, 

um lugar próprio, conforme a sua natureza. Um lugar para cada coisa e cada coisa no seu lugar. É só no 

seu lugar natural que cada coisa se completa e se realiza como ser e é por esta razão que todas as coisas 

tendem a chegar ao seu lugar natural. É justamente esta noção de lugar natural que constitui a exigência 

teórica da física aristotélica. Assim, qualquer movimento implica, de um lado, a ruptura do equilíbrio 

(desordem cósmica) e, de outro, o regresso à ordem natural. Este regresso à ordem constitui o 

movimento natural de todas as coisas que se encerra quando naturalmente o seu fim é atingido: o 

repouso no seu lugar natural. Portanto, todo movimento é limitado e finito. O movimento natural  

criticado por Galileu  apresenta-se como um dos princípios fundamentais da concepção finalista que 

envolve a dinâmica aristotélica. Segundo A

como dotado de uma tendência a achar-se no seu lugar natural e a ele voltar se dele é afastado pela 

mais 

errônea ao se considerar que Galileu defende o caráter metódico da experimentação a partir da qual se 

busca a explicação dos fenômenos por sua regularidade matemática. (KOYRÉ, Estudos Galilaicos. Lisboa: 

Dom Quixote, 1986. p.22-23.77; cf. KOYRÉ, Alexandre. Estudos de História do Pensamento Científico. Rio 

de Janeiro: Forense Universitária; Brasília: Universidade de Brasília, 1982. p. 155-158.). 

e) Incorreta. Nas Cartas a Benedetto Castelli (1613) e a Cristina de Lorena (1615), podemos observar os 

principais aspectos da argumentação galileana sobre a relação entre a ciência da natureza (ou filosofia 

natural, como se dizia na época) e a interpretação teológico-bíblica. Galileu admite que ambas sustentam 

sua validade no contexto a que se referem, sem que haja uma contradição real. A crítica de Galileu diz 

respeito à pretensão equivocada de tomar literalmente o texto bíblico como verdade científica, ou seja, 

buscando nele ensinamentos científicos. Propõe uma inversão que subverte o conceito de verdade 

admitido pelas autoridades eclesiásticas: uma vez comprovada pela experiência, observação ou 

demonstração, a verdade científica é a que deve se tornar critério para a interpretação das Escrituras. O 

erro atribui-se aos intérpretes que não compreendem adequadamente o sentido do texto bíblico, 

distorcendo sua finalidade. As interpretações teológico-bíblicas destinam-se ao ensinamento moral e 

religioso. Afirm

permitir a ninguém o emprego das passagens das Escrituras de forma que venham a sustentar como 

verdadeiras algumas conclusões naturais, quando a experiência racional e necessária evidenciar o 

Ciência e Fé. São Paulo: Nova Stella; Rio de Janeiro: MAST, 1988. p. 20.). 

4. a  

B, C, D e E  Incorretas. Galileu se tornou marco na ciência por propor uma ruptura com aquilo que, até 

então, era considerado verdade. No entanto, ele não opõe céu e terra, mas os interpreta de maneira 

distinta daquela que até então era considerada, por isso foi considerado herege. 

A  Correta. Para Galileu, o universo deve ser "lido" e suas letras são matemáticas. Assim, desenvolve 

instrumentos para a observação dos astros, a fim de entender como as coisas são do jeito que são. 

Estabelece, assim, novas leis, traduzindo as em formas geométricas, diferentemente da física ordenada e 

hierárquica de Aristóteles. 

 

5. O aspecto histórico da questão diz respeito ao esforço de Galileu para argumentar em favor da distinção 

entre a verdade da religião e o conhecimento científico, de modo que ficasse claro a dependência da 

primeira em relação à revelação e à Igreja, e a autonomia do segundo, cuja verdade deve pautar-se 
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exclusivamente por sua comprovação, racionalidade e verificação. Quanto ao método científico 

proposto por Galileu, ele envolvia estes procedimentos de observação dos fenômenos, de formulação 

teórica (sobretudo matemática) de sua explicação e a realização de experiências para suscitar 

explicações ou para comprovar ou refutar as que tivessem sido concebidas. 

 

6. Essa questão pretende valorizar os anos seguidos durante os quais os candidatos lidaram com as ciências 

naturais. Embora a observação constitua, desde a antiguidade, um recurso utilizado pela filosofia, as 

ciências, a medicina ou a história, é reconhecido que ela ganhou especial relevância no contexto da 

Revolução Científica. Assim, o candidato poderá tratar do tema no âmbito das ciências ou de uma ciência 

determinada ou mesmo de um problema ou objeto de estudo científico, seja do passado, seja do 

presente. Um aspecto que pode ser ressaltado é o da observação como fonte originária dos dados de 

conhecimento e como procedimento para confirmar ou negar teorias. Poderá também refletir sobre a 

condição de conhecimento indireto que os instrumentos proporcionam e cuja validade depende, por 

sua vez, da validade dos conhecimentos sobre os fenômenos físicos em que se baseiam os próprios 

instrumentos. Outra possibilidade é a de explorar, no âmbito do conhecimento, as fronteiras entre visível 

e invisível. O tema da observação pode também ser abordado em relação aos fenômenos e 

acontecimentos humanos. 

 

7. A questão pede que o candidato assuma uma posição em relação à frase. Podemos defender a afirmação, 

argumentando que a ciência é neutra pois é apenas uma ferramenta desenvolvida pelo intelecto humano 

para interagir com o seu meio. A maneira como o ser humano utilizará suas possibilidades é que definirá 

o sentido moral da ação, assim como sua amplitude. Mas podemos negar a afirmação, adotando uma 

postura valorativa em relação à ciência, que passa a ter uma significação que vai além da própria 

investigação, quando o motivo que leva à investigação é predefinido. Por exemplo, pesquisas científicas 

de longo prazo, com o objetivo de descobrir a cura de uma doença, determinam um caráter de ação 

para o bem comum proveniente da ciência. Assim, sua finalidade vai além da própria pesquisa. O que 

podemos dizer é que ao longo da história da ciência, ambas as posições foram tomadas, com as mais 

diversas consequências. 

 

8. Os tipos de conhecimento são o mítico e o científico. Podemos apontar como diferenças: o 

conhecimento mítico entende o mundo a partir de pressupostos religiosos/míticos, ao passo que o 

conhecimento científico entende o mundo a partir de pressupostos racionais. Por este motivo, no 

conhecimento científico o homem é o centro do mundo, pois ele é o sujeito que observa e transforma; 

no conhecimento mítico o homem é objeto de forças que estão além de sua vontade e com as quais não 

pode combater. 

 

9. 01 + 02 + 08 + 16 = 27 

Proposição 1: Até o século XV, a preocupação filosófica era sobre os objetos e não sobre a possibilidade 

de conhecê-los. Com Descartes há uma inversão. A contemplação dos objetos como método para 

conhecê-los não bastava mais, já que não se tinha certeza da possibilidade de se conhecer um objeto. 

Conhecer e se apropriar são consequências de uma mudança de paradigma. 

Proposição 2: Essa mecanização dos corpos e da natureza inicia-se com a filosofia de Descartes, mais 

especificamente em seu Discurso do Método. Tanto o corpo como a natureza são comparados ao 

esquema mecânico de um relógio. 

Proposição 4: Nicolau Copérnico, monge do século XVI, publica a obra Das revoluções dos corpos 

celestes, onde expõe o heliocentrismo. Segundo alguns autores, Copérnico apresenta tal teoria como 

uma simples hipótese, talvez por medo da Inquisição. Até então, vigorava a teoria geocêntrica iniciada 

por Aristóteles e completada por Ptolomeu (século II). Graças a Copérnico, Galileu e Kleper, no século 

seguinte, foi possível dar um salto em relação aos estudos astronômicos e físicos. 

Proposição 8: No campo da medicina, Galeno (130-200), que viveu em Roma, mediante sua experiência 

como médico de gladiadores e soldados, escreveu um tratado sobre anatomia humana. No entanto, dada 

a impossibilidade de dissecar cadáveres, tirou suas conclusões por analogia à fisiologia animal. Mais 

tarde, no século XVI, a anatomia ganha a contribuição de Vesalius que, desafiando a proibição religiosa, 

conseguiu desenvolver um estudo mais objetivo, cujo resultado está na obra A organização do corpo 

humano. 



 

 
F

il
. 

Proposição 16: Segundo Cuvier, zoólogo 

 

 

10. d  

Falso. A nova atitude de investigação não se rendeu ao poder da Igreja, pois as investigações continuaram 

apesar da proibição. O próprio Galileu manteve clandestinamente suas pesquisas. Mesmo ao abjurar suas 

teses, não reconheceu os equívocos da sua teoria, mas o poder da Igreja. A atitude da Igreja diante desse 

novo modo de investigar a natureza não se pautava pelo convencimento racional, mas pela força 

garantida pelo poder da autoridade. 

Verdadeiro. Observação dos fenômenos, experimentação e a noção de regularidade matemática são os 

componentes do método de Galileu e tornaram-se a marca distintiva dos procedimentos explicativos da 

natureza na ciência moderna. O resultado desse novo método de investigação da natureza consistiu em 

abalar a cosmovisão medieval, pois instituiu-se pela recusa da autoridade da Igreja em questões 

científicas e pela recusa da teoria física de Aristóteles. 

Falso. A matemática não desempenhou uma função tão decisiva em Aristóteles quanto para os teóricos 

que investigaram a natureza no início da ciência moderna. Além disso, a concepção aristotélica de 

experimentação era distinta daquela de Galileu, pois o filósofo grego considerava o conhecimento 

teórico/especulativo superior à investigação da natureza. Galileu foi um crítico de Aristóteles. 

Falso. Embora a observação dos fenômenos fosse um dos princípios da nova atitude científica, isso não 

significava restringir a investigação ao que podia ser captado pelos sentidos, pois, além da importância 

da matemática para a investigação, somava-se a isso a necessidade da criação ou do aperfeiçoamento 

de instrumentos que "corrigiam" a imperfeição  limitação  dos sentidos. 

Verdadeiro. A condenação de Galileu deveu-se à incompatibilidade entre as suas explicações do 

funcionamento do mundo e aquelas dadas pela Igreja, que eram pautadas tanto pela Bíblia quanto pela 

filosofia de Aristóteles. Tal incompatibilidade tornou-se mais evidente quando Galileu identificou, por 

meio do uso da luneta, "imperfeições" na lua. Tal descoberta não podia ser aceita pela Igreja, pois 

contrariava igualmente os ensinamentos da Bíblia e as teorias da física aristotélica, segundo os quais os 

corpos celestes eram perfeitos. 

 

 

 Questão Contexto  
 

a) Defendia que a terra estaria no centro do universo. 

b) Defende que o sol está no centro do universo. 
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Fís. 
 

Professor: Leonardo Gomes 

Monitor:  João Carlos 
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Equilíbrio de corpos extensos 
20 

jun 
 

 

RESUMO   
 

 

Quando um corpo está em repouso e assim permanece, significa que a resultante de forças que atuam sobre 

ele é igual a zero. Dizemos, nesse caso, que o corpo está em equilíbrio estático. Na verdade, o somatório 

forças ser zero é apenas uma das duas condições necessárias para que um corpo permaneça em equilíbrio 

estático. A outra condição diz respeito ao momento de uma força (ou torque), grandeza que será estudada 

nessa aula e que se aplica aos corpos extensos. Chamamos de corpo extenso qualquer objeto que pode girar 

em torno de um eixo, como portas, volantes, réguas e muitos outros objetos do nosso dia a dia. Um corpo 

extenso permanece em equilíbrio estático apenas quando a resultante de forças e a resultante de momentos 

de força que atuam sobre ele são, ambas, nulas. 

 

Momento de uma força / Torque 

Definimos o momento de uma força ou torque como a grandeza que mede a capacidade de uma força de 

provocar um giro sobre algum determinado eixo. 

 

M0=F.d 

 

Onde: F é a intensidade da força e d é a distância perpendicular da posição em que a força é aplicada até o 

ponto (eixo de giro) em relação ao qual o momento é calculado No SI, a unidade de momento de força é o 

newton.metro (N.m). Unidades como N.cm ou kgf.cm também são usuais em alguns problemas. 

 

Perceba que, quanto maior a distância d (também chamada de braço de alavanca), maior é o torque. Ou seja, 

quando você usa uma chave de roda para desatarraxar um parafuso da roda de um carro, fazer a força na 

ponta facilitará o seu trabalho, enquanto que quanto mais próximo ao eixo de giro (diminuindo o braço de 

alavanca) fica mais difícil de girar o parafuso, sendo necessário aplicar mais força para obter o mesmo giro. 

 
Chave de roda 

 

Equilíbrio 

Para garantir o equilíbrio de corpos extensos existem duas condições a serem atendidas: 

 

F=0 

M=0 

 

Calma, não se preocupe que esse Σ ΣF=0 e ΣM=0 

é a mesma coisa que dizer que a força resultante é igual a zero e que o momento resultante é igual à zero. 

• Somatório das forças ser zero implica que não deverá ocorrer movimento de translação. 

• Somatório dos momentos ser zero implica que não deverá ocorrer movimento de rotação. 
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EXERCÍCIOS  
 

 

1. Uma régua de massa M uniformemente distribuída com o comprimento de 30 cm está apoiada na borda 

de uma mesa, com 2/3 da régua sobre a mesa. Um aluno decide colocar um corpo C de massa 2M 

sobre a régua, em um ponto da régua que está suspenso (conforme a figura). Qual é a distância mínima 

x, em cm, da borda livre da régua a que deve ser colocado o corpo, para que o sistema permaneça em 

equilíbrio? 

 

 
a) 1,25 

b) 2,50 

c) 5,00 

d) 7,50 

e) 10,0 

 

2. Para cortar galhos de árvores um jardineiro usa uma tesoura de podar, como mostra a figura 1. Porém, 

alguns galhos ficam na copa das árvores e como ele não queria subir nas mesmas, resolveu improvisar, 

acoplando à tesoura cabos maiores, conforme a figura 2. 

 

 
Assim, assinale a alternativa correta que completa as lacunas da frase a seguir. 

 

Utilizando a tesoura _____________o rapaz teria que fazer uma força ____________ a força aplicada na 

tesoura da _____________ para produzir o mesmo torque. 

 

a) figura 2  menor do que  figura 1. 

b) figura 2  maior do que  figura 1. 

c) figura 1  menor do que  figura 2. 

d) figura 1  maior do que  figura 2. 

 

3. Em um experimento, um professor levou para a sala de aula um saco de arroz, um pedaço de madeira 

triangular e uma barra de ferro cilíndrica e homogênea. Ele propôs que fizessem a medição da massa 

da barra utilizando esses objetos. Para isso, os alunos fizeram marcações na barra, dividindo-a em oito 

partes iguais, e em seguida apoiaram-se sobre a base triangular, com o saco de arroz pendurado em 

uma de suas extremidades, até atingir a situação de equilíbrio.  
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Nessa situação, qual foi a massa da barra obtida pelos alunos? 

a) 3,00 kg 

b) 3,75 kg 

c) 5,00 kg 

d) 6,00 kg 

e) 15,00 kg 

 

4. Leia o texto e assinale a alternativa que completa correta e respectivamente suas lacunas. 

 

Na construção civil, o termo recalque se refere à acomodação do solo, após a construção de uma 

edificação. O recalque uniforme costuma ser previsto. Porém, quando ele não é uniforme, pode até 

causar o desabamento de construções. 

 

Observe o que ocorreu com um prédio quando o recalque não foi uniforme. 

 

 
 

Se o prédio inclinado fosse considerado um bloco retangular, inicialmente com sua base apoiada sobre 

o solo horizontal, haveria uma inclinação limite, a partir da qual ele tombaria, situação que seria 

causada no momento em que a projeção __________ de se centro de gravidade estivesse _________ 

da base de sustentação. 

a) horizontal, fora. 

b) horizontal, dentro. 

c) transversal, fora. 

d) vertical, dentro. 

e) vertical, fora. 

 

5. Marcelo decidiu construir uma gangorra para poder brincar com seu filho. Sobre um cavalete, ele 

apoiou uma tábua de modo que, quando ambos se sentassem, estando cada um em um dos extremos 

da tábua e sem tocar os pés no chão, a gangorra pudesse ficar equilibrada horizontalmente, sem 

pender para nenhum dos lados. Considerou também o fato de que seu peso era três vezes maior do 

que o de seu filho, e que a distância entre os locais onde ele e o filho deveriam se sentar era de 3,2 m. 

 

De acordo com essas considerações, a distância entre o ponto onde o filho de Marcelo deve se sentar 

e o ponto de apoio da tábua no cavalete é, aproximadamente, de 
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Despreze o peso da tábua, bem como as dimensões dos corpos de Marcelo e de seu filho. 

a) 0,8 m 

b) 1,2 m 

c) 1,6 m 

d) 2,0 m 

e) 2,4 m 

 

6. Dois garotos de massas iguais a 40 kg e 35 kg sentaram em uma gangorra de 2 metros de comprimento 

para brincar. Os dois se encontravam à mesma distância do centro de massa e do apoio da gangorra 

que coincidiam na mesma posição. Para ajudar no equilíbrio foi usado um saco de 10 kg de areia. 

 
 

Considerando o saco de areia como ponto material, qual a distância, em metros, do saco de areia ao 

ponto de apoio da gangorra? 

a) 2,0 

b) 1,5 

c) 1,0 

d) 0,5 

 

 

 

7. Retirar a roda de um carro é uma tarefa facilitada por algumas características de ferramenta utilizada, 

habitualmente denominada de chave de roda. As figuras representam alguns modelos de chaves de 

roda: 

 

 
Em condições usuais, qual desses modelos permite a retirada da roda com mais facilidade? 

a) 1, em função de o momento da força ser menor. 

b) 1, em função da ação de um binário de forças. 

c) 2, em função de o braço da força aplicada ser maior. 

d) 3, em função de o braço da força aplicada poder variar. 

e) 3, em função de o momento da força produzida ser maior. 
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QUESTÃO CONTEXTO   
  

 

Um carro deverá ser projetado a pedido de um cliente com necessidades especiais que consegue exercer 

uma força de 200 N com os dois braços. 

 
 

aperto de 120 N.m. 

a) Considerando a chave colocada na posição horizontal na retirada do pneu, esboce o diagrama de forças 

aplicadas à chave, desprezando sua massa. 

b) Considerando o campo gravitacional e a massa da chave, esboce o diagrama de forças aplicadas à chave. 

c) 

 

d) Desprezando a massa da chave, qual deverá ser o braço da alavanca, de tal modo que se tenha um menor 

esforço? 
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RESUMO   
 

 

Ao estudarmos o Movimento Uniforme (ou MU) estamos nos referindo aos movimentos em que não existe 

aceleração, ou seja, em que a velocidade é constante. 

Existem dois tipos de MU: o Movimento Retilíneo Uniforme (MRU) e o Movimento Circular Uniforme (MCU). 

No MRU, estudamos os movimentos em linha reta cuja velocidade é constante. Apesar de existir aceleração 

centrípeta no MCU, que é o que faz o movimento ser circular, nos atentamos apenas ao fato da velocidade 

circular ser constante na hora de chamar de MCU. Hoje, estudaremos apenas o MRU. 

 

Equação horária 

A característica principal da equação horária no MRU é que se trata de uma equação do 1º grau. 

S=S0+Vt 

Em que: 

S: posição final do móvel. É a posição do móvel quando você termina de analisar o movimento. 

S0: posição inicial do móvel. É a posição quando você começa a analisar o movimento. 

v: velocidade do móvel. Note que a velocidade sempre será diferente de zero (se a velocidade é zero não 

existe movimento, concorda?). 

t: intervalo de tempo. Aqui vai entrar o tempo em você está analisando o movimento com determinada 

velocidade. 

 

Gráficos: 

Existem 3 gráficos que podem ser apresentados para você: Sxt, Vxt e Axt, posição pelo tempo, velocidade 

pelo tempo e aceleração pelo tempo, respectivamente. 

 

Sxt 

Gráfico que vai indicar como varia a posição do móvel durante o passar do tempo. Note que o gráfico NÃO 

mostra a trajetória do móvel, apenas como varia a posição dele. 

 

Note que se for calculado a tangente do ângulo θ, teremos a velocidade média no movimento. 
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Como a função horária é uma equação do primeiro grau, o gráfico do MU sempre será uma reta. Caso a 

velocidade seja positiva, a reta é crescente. Caso a velocidade seja negativa, a reta é decrescente. 

 

Vxt 

Gráfico que vai indicar como varia a velocidade ao passar do tempo. Bom, como a velocidade não varia e é 

diferente de zero, temos um gráfico da seguinte forma: 

 

 

No gráfico Vxt do MU, sempre teremos uma reta horizontal acima ou abaixo do eixo X. Caso a reta esteja 

acima do eixo X, a velocidade é positiva. Caso a reta esteja abaixo do eixo X, a velocidade é negativa. 

 

Axt 

Esse é o mais tranquilo de todos. A aceleração no MU e sempre nula logo, a reta sempre estará no zero. 

 

 

Os gráficos dos movimentos são muito importantes, pois uma das habilidades da prova do ENEM consiste 

em analisar e interpretar gráficos (em várias disciplinas, não só na Física).    

A análise do gráfico pode ir desde uma simples observação até uma compreensão mais profunda.    

Os gráficos de grandezas lineares são retas. Então o gráfico de S x t para o movimento retilíneo e uniforme 

(equação anterior) é:   

   

   

Se o corpo estivesse se aproximando da origem, S = S0  vt, e o gráfico seria uma reta decrescente. Agora, 

como a velocidade no M.U. é constante, seu gráfico v x t tem a forma (supondo uma velocidade positiva: se 

afastando da origem):   
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uma grandeza que é expressa pela tangente 

do ângulo de inclinação da reta (coeficiente angular).   

 

   

   

E no gráfico v x t, a área sob o gráfico é igual a variação de posição.   

  
 

 

EXERCÍCIOS    
 

 

1. Para exemplificar uma aplicação do conceito de velocidade média, um professor de Ciências explica 

aos seus alunos como é medida a velocidade de um veículo quando passa por um radar. 

 

Os radares usam a tecnologia dos sensores magnéticos. Geralmente são três sensores instalados no 

asfalto alguns metros antes do radar. Esse equipamento mede quanto tempo o veículo demorar para 

ir de um sensor ao outro, calculando a partir daí, a velocidade média do veículo. 
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Considere um veículo trafegando numa pista cuja velocidade máxima permitida seja de 40 km/h 

(aproximadamente 11 m/s) e a distância média entre os sensores consecutivos seja de 2 metros. 

 

O mínimo intervalo de tempo em que o veículo leva para percorrer a distância entre um sensor e outro 

consecutivo, a fim de não ultrapassar o limite de velocidade é, aproximadamente, de 

a) 0,10 s 

b) 0,18 s 

c) 0,20 s 

d) 0,22 s 

e) 1,00 s 

 

2. A utilização de receptores GPS é cada vez mais frequente em veículos. O princípio de funcionamento 

desse instrumento é baseado no intervalo de tempo de propagação de sinais, por meio de ondas 

eletromagnéticas, desde os satélites até os receptores GPS. Considerando a velocidade de 

propagação da onda eletromagnética como sendo de 300000 km/s e que, em determinado instante, 

um dos satélites encontra-se a 30000 km de distância do receptor, qual é o tempo de propagação da 

onda eletromagnética emitida por esse satélite GPS até o receptor? 

a) 10 s 

b) 1 s 

c) 0,1 s 

d) 0,01 s 

e) 1 ms 

 

3. Em apresentações musicais realizadas em espaços onde o público fica longe do palco, é necessária a 

instalação de alto-falantes adicionais a grandes distâncias, além daqueles localizados no palco. Como 

a velocidade com que o som se propaga no ar (vsom = 3,4.10² m/s) é muito menor do que a velocidade 

com que o sinal elétrico se propaga nos cabos (vsinal = 2,6.108 m/s), é necessária atrasar o sinal elétrico 

de modo que este chegue pelo cabo ao alto-falante no mesmo instante em que o som vindo do palco 

chega pelo ar. Para tentar contornar esse problema, um técnico de som pensou em simplesmente 

instalar um cabo elétrico com comprimento suficiente para o sinal elétrico chegar ao mesmo tempo 

que o som, em um alto-falante que está a uma distância de 680 metros do palco. 

 

A solução é inviável, pois seria necessário um cabo elétrico de comprimento mais próximo de 

a) 1,1.10³ km 

b) 8,9.104 km 

c) 1,3.105 km 

d) 5,2.105 km 

e) 6,0.1013
 km 
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4. Os dois primeiros colocados de uma prova de 100 m rasos de um campeonato de atletismo foram, 

respectivamente, os corredores A e B. O gráfico representa as velocidades escalares desses dois 

corredores em função do tempo, desde o instante da largada (t = 0) até os instantes em que eles 

cruzaram a linha de chegada. 

 

 
 

Analisando as informações do gráfico, é correto afirmar que, no instante em que o corredor A cruzou 

a linha de chegada, faltava ainda, para o corredor B completar a prova, uma distância, em metros, igual 

a 

a) 5 

b) 25 

c) 15 

d) 20 

e) 10 

  

5. Um passageiro de ônibus está transitando pela Tabaí Canoas no sentido Santa Cruz do Sul  Porto 

Alegre quando vê uma placa indicando que faltam 12 km para chegar ao Restaurante GreNal. A partir 

deste momento ele marca o tempo até passar pela frente deste restaurante. O tempo marcado foi de 

10 minutos. Qual foi a velocidade média do ônibus neste trajeto? 

a) 72 km/h 

b) 50 km/h 

c) 80 km/h 

d) 68 km/h 

e) 120 km/h 

 

6. Por decisão da Assembleia Geral das Nações Unidas, em 2015 celebra-se o Ano Internacional da Luz, 

em reconhecimento à importância das tecnologias associadas à luz na promoção do desenvolvimento 

sustentável e na busca de soluções para os desafios globais do campo da energia, educação, 

agricultura e saúde. 

 
 

Considere a velocidade da luz no vácuo igual a 3,0.108 m/s. Para percorrer a distância entre a Terra e a 

Lua, que é de 3,9.105 km, o tempo em que a luz leva, em segundos, é de, aproximadamente,  

a) 0,0013 

b) 0,77 

c) 1,3 

d) 11,7 

e) 770 
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7. Dois veículos A e B trafegam numa rodovia plana e horizontal, obedecendo as seguintes equações 

horárias cujas unidades estão expressas no Sistema Internacional de Medidas (S.I.): 

 

𝑥𝐴 = 200,0 + 10,0𝑡   𝑒    𝑥𝐵 = 1000,0 − 30,0𝑡 

 

Ao analisar estes movimentos, pode-se afirmar que a velocidade relativa de afastamento dos veículos, 

em km/h, vale: 

a) 20,0 

b) 40,0 

c) 80,0 

d) 100,0 

e) 144,0  

 

8. Leia o trecho para responder à questão. 

 

duas dádivas da Terra da Promissão (a outra era o leite). 

[...] 

As abelhas produtoras de mel organizam-se em três classes principais: as operárias, que providenciam 

a alimentação, a rainha, que põe os ovos e o zangão, que se acasala com a rainha. Uma colônia de 

tamanho médio compreende uma rainha e cerca de cem zangões e mais ou menos sessenta e cinco 

 
Disponível em: http://www.fiocruz.br/biosseguranca/Bis/infantil/abelhas.htm. Adaptado. 

 

Considere uma abelha operária, que voa com uma velocidade constante de, aproximadamente, v1 = 20 

km/h, durante o percurso de ida para coletar néctar, e com uma velocidade de, aproximadamente, v2 

= 12,0 km/h, quando volta para a colmeia transportando néctar. Suponha também que, nessas 

condições, a abelhar parte da colmeia (voando em linha reta) até uma flor, distante X quilômetros da 

colmeia, gastando 2 minutos na flor para coletar o néctar e volta para a colmeia (também em linha 

reta). Admitindo-se que o tempo total que a abelha gasta indo até a flor, coletando o néctar e voltando 

para a colmeia é de 42 minutos, assinale a alternativa que apresenta a distância X, em quilômetros. 

a) 4 km 

b) 5 km 

c) 6 km 

d) 7 km 

e) 8 km 

 

 

QUESTÃO CONTEXTO   
  

 

 

http://www.fiocruz.br/biosseguranca/Bis/infantil/abelhas.htm
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Se hoje um filme pode ser armazenado na forma de um arquivo digital, no passado, ele só podia existir na 

forma de rolos, contendo uma grande quantidade de fotogramas, conforme a figura. Para causar a impressão 

de continuidade, esses fotogramas eram projetados um por um, a uma velocidade de 24 fotogramas por 

segundo. 

Se a cada 30 mm da fita de um filme existe um único fotograma, em uma animação de 3 minutos de duração, 

a fita terá um comprimento aproximado, em metros, de 

a) 70 

b) 90 

c) 130  

d) 150 

e) 220 
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População: crescimento e estrutura  
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RESUMO   
 

 

Crescimento e distribuição da população mundial 

 

Atualmente, existem 7 bilhões de pessoas no mundo e uma diversidade de idiomas, culturas, tradições, etnias 

e religiões. Para a compreensão do crescimento da população mundial, é necessária uma análise estatística 

através de dados demográficos encontrados, por exemplo, em censos demográficos, como aqueles 

realizados pelo IBGE, além de uma análise histórica e geográfica dessas populações. Após esse conjunto de 

procedimentos, é possível identificar e compreender os padrões de crescimento da população, que estão 

associados, por exemplo, à queda da mortalidade, ao aumento da expectativa de vida, entre outros.  

 

Hoje, o ritmo de crescimento populacional vem diminuindo a cada ano. Esse crescimento é medido através 

do chamado crescimento vegetativo, que consiste na diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de 

mortalidade e que, geralmente, é expresso em porcentagem.  
• Crescimento vegetativo positivo: quando o número de nascimentos é maior que o número de 

mortes. 

• Crescimento vegetativo negativo: quando o número de mortes supera o número de nascimentos.  

 

Distribuição da população 
 

Em termos de distribuição, pode-se afirmar que a densidade demográfica mundial (número de habitantes 

por quilômetro quadrado) é concentrada e desigual. Isso ocorre, pois a maior parte da população mundial 

está concentrada no continente asiático (60% da população mundial encontra-se na Ásia). Nesse sentido, é 

importante diferenciar país populoso de país povoado. 
• Populoso: conceito relacionado à população absoluta de um país. Em números absolutos, 

corresponde a quantos habitantes vivem em determinado lugar. Nesse sentido, quando a população 

absoluta é bastante expressiva, fala-se em país populoso, cidade populosa. 

• Povoado: conceito que expressa a relação entre o número total de habitantes e sua distribuição no 

território por quilômetro quadrado. Essa relação corresponde à divisão da população absoluta de um 

país pela área desse mesmo território. Essa informação constitui o dado denominado Densidade 

Demográfica (hab./km²).  

 

No caso do Brasil, o país possui uma população absoluta de, aproximadamente, 200 milhões de habitantes e 

uma área de, aproximadamente, 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Nesse sentido, sua densidade 

demográfica é em torno de 23,5 hab./km² (total de habitantes dividido pela área do território). Desse modo, 

pode-se afirmar que o Brasil é um país populoso e pouco povoado, pois possui uma elevada população 

absoluta e uma baixa densidade demográfica. 

 

Estrutura da população 

 

A estrutura da população corresponde às transformações no padrão de crescimento de uma determinada 

população. Acredita-se que a passagem de uma sociedade pré-industrial para uma sociedade pós-industrial 

passou por quatro diferentes padrões de estrutura populacional, denominados etapas da transição 

demográfica.  
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Na primeira fase da transição demográfica, o crescimento vegetativo foi baixo. Isso ocorreu, pois, apesar de 

haver uma elevada natalidade, a mortalidade era elevada devido à ausência de condições sanitárias, 

ocorrência de guerras, epidemias, entre outros. 

 

Na segunda fase da transição demográfica, os avanços medicinais, como a produção de medicamentos e 

vacinas, e estruturais, como a urbanização, a coleta de lixo, o saneamento básico, entre outros, foram 

importantes para a redução da mortalidade e para a ocorrência do cham

demográfica. Esse momento representou a passagem de uma sociedade rural para uma sociedade industrial 

e foi um período de grande crescimento vegetativo. 

 

Na terceira fase, ocorreu uma queda da natalidade devido, entre outros fatores, ao planejamento familiar, 

inserção da mulher no mercado de trabalho e advento de métodos anticoncepcionais, que, somados à baixa 

mortalidade, levou a um baixo crescimento vegetativo. 

 

Na quarta fase, a natalidade e a mortalidade se estabilizaram em níveis muito baixos, o que levou a um 

baixíssimo crescimento vegetativo. 

 

Existem aqueles que defendem a possibilidade de ocorrência de uma quinta fase da transição demográfica, 

em que o crescimento vegetativo seria negativo, devido aos altos custos de vida. Isso se deve ao fato de que, 

nas populações rurais, os filhos participam do sustento da família como mão de obra na agricultura familiar, 

já nas populações urbano-industriais, os filhos geram despesas. Já é possível verificar países que vivenciam 

essa realidade, como Alemanha e Itália, além das consequências desse processo, como a diminuição da PEA 

(População Economicamente Ativa), a diminuição do mercado consumidor e a crise previdenciária. 

 

EXERCÍCIOS  
 

 

1.  Considere o gráfico abaixo: 

 

 
Fonte: IBGE, Séries Históricas e Estatísticas. População e Demografia, 1881-2007 
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E assinale a alternativa incorreta: 

a) A queda das taxas de natalidade e mortalidade indica a diminuição da participação dos idosos e a 

redução da participação de crianças e jovens na população brasileira. 

b) A década de 2000 é caracterizada pela contínua queda da taxa de natalidade e aumento da taxa de 

mortalidade, que resultam na redução do crescimento populacional. 

c) A primeira fase do ciclo demográfico, caracterizada por baixo crescimento populacional derivado 

de alta taxa de natalidade e baixa taxa de mortalidade, foi ultrapassado pelo Brasil ainda no século 

XX. 

d) 

queda na taxa de natalidade e mortalidade e, consequente redução do ritmo de crescimento 

populacional. 

e) O intervalo entre as décadas de 1940 e 1980 destacou-se pelo baixo crescimento populacional 

brasileiro, resultado da combinação entre a queda acentuada da mortalidade e a aumento da 

natalidade. 

 

 

2. O envelhecimento da população está mudando radicalmente as características da população da 

Europa, onde o número de pessoas com mais de 60 anos deverá chegar nas próximas décadas a 30% 

da população total. Graças aos avanços da medicina e da ciência, a população está cada vez mais 

velha. Isso ocorre em função do: 

a) Declínio da taxa de natalidade e aumento da longevidade. 

b) Aumento da natalidade e diminuição da longevidade. 

c) Crescimento vegetativo e aumento da taxa de natalidade. 

d) Aumento da longevidade e do crescimento vegetativo. 

e) Declínio da taxa de mortalidade e diminuição da longevidade. 

 

 

3. O descompasso temporal com que se deu a transição demográfica no bloco dos países com 

economias desenvolvidas e que vem se dando no das economias em desenvolvimento, coloca no 

mundo contemporâneo uma situação pelo menos paradoxal. O primeiro bloco, que concentra os 

maiores PIBs do mundo, enfrenta sérias dificuldades quanto ao declínio populacional. Já o segundo 

bloco, com grandes contingentes de população em idade produtiva, enfrenta sérias dificuldades de 

trabalho e emprego. 

BERQUÓ, Elza. Migrações internacionais  contribuições para políticas. Brasília: Comissão Nacional 

de População e Desenvolvimento, 2001. (adaptado) 

  

No contexto da dinâmica populacional recente, uma das estratégias praticadas pelos países 

desenvolvidos para a minimização dos efeitos do paradoxo identificado no texto é a(o) 

a) concessão de vantagens trabalhistas para incentivar a natalidade. 

b) transferência do processo produtivo para os países em desenvolvimento. 

c) regularização dos imigrantes ilegais para seu ingresso na economia formal. 

d) difusão generalizada de políticas para incentivo à migração de reposição. 

e) criminalização da prática demissional para controle da concorrência entre trabalhadores. 

 

 

4. A taxa de dependência total corresponde ao percentual do conjunto da população jovem (menores 

de 15 anos) e idosa (com 60 anos ou mais) em relação à população total. Ela expressa a proporção da 

população sustentada pela população economicamente ativa. 
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A manutenção da tendência apresentada no gráfico pode favorecer o seguinte impacto sobre as 

despesas governamentais nas próximas duas décadas: 

a) redução do déficit da previdência social 

b) diminuição das verbas para a rede de saúde 

c) elevação dos investimentos na educação infantil 

d) ampliação dos recursos com seguro-desemprego 

e) diminuição dos investimentos em saneamento básico 

 

5. Em cerca de quarenta anos, o Brasil passou da iminente ameaça de explosão demográfica para a 

perspectiva de redução da população, caso continuem nascendo relativamente tão poucas crianças e 

não haja um processo de imigração internacional que compense a diminuição dos nascimentos. Hoje 

a população brasileira continua crescendo, mas em ritmo cada vez menor. 
(LÚCIO, C. et al. As mudanças da população brasileira. Le Monde Diplomatique Brasil. São Paulo. 2013) 

 

O atual padrão demográfico do Brasil apresenta como tendência a(o) 

a) progressão do envelhecimento 

b) elevação da taxa de fecundidade 

c) aceleração do crescimento vegetativo 

d) estagnação da emigração internacional 

e) redução da expectativa de vida 

 

6.  

 
IBGE. Censo demográfico 2010: resultados gerais da amostra. Disponível em: ftp://ftp.ibge.gov.br. Acesso em: 12 mar. 

2013. 

 

O processo registrado no gráfico gerou a seguinte consequência demográfica: 

a) Decréscimo da população absoluta. 

b) Redução do crescimento vegetativo. 

c) Diminuição da proporção de adultos. 

d) Expansão de políticas de controle da natalidade. 

e) Aumento da renovação da população economicamente ativa. 

 

7. Ao longo do século XX, as características da população brasileira mudaram muito. Os gráficos mostram 

as alterações na distribuição da população da cidade e do campo e na taxa de fecundidade (número 

de filhos por mulher) no período entre 1940 e 2000. 
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Comparando-se os dados dos gráficos, pode-se concluir que 

a) o aumento relativo da população rural é acompanhado pela redução da taxa de fecundidade. 

b) quando predominava a população rural, as mulheres tinham em média três vezes menos filhos do 

que hoje. 

c) a diminuição relativa da população rural coincide com o aumento do número de filhos por 

mulher. 

d) quanto mais aumenta o número de pessoas morando em cidades, maior passa a ser a taxa de 

fecundidade. 

e) com a intensificação do processo de urbanização, o número de filhos por mulher tende a ser 

menor. 

 

8. De acordo com reportagem sobre resultados recentes de estudos populacionais, "... a população 

mundial deverá ser de 9,3 bilhões de pessoas em 2050. Ou seja, será 50% maior que os 6,1 bilhões de 

meados do ano 2000.(...) Essas são as principais conclusões do relatório Perspectivas da População 

Mundial  Revisão 2000, preparado pela Organização das Nações Unidas (ONU). (...) Apenas seis países 

respondem por quase metade desse aumento: Índia (21%), China (12%), Paquistão (5%), Nigéria (4%), 

Bangladesh (4%) e Indonésia (3%). Esses elevados índices de expansão contrastam com os dos países 

mais desenvolvidos. Em 2000, por exemplo, a população da União Européia teve um aumento de 343 

mil pessoas, enquanto a Índia alcançou esse mesmo crescimento na primeira semana de 2001. (...) Os 

Estados Unidos serão uma exceção no grupo dos países desenvolvidos. O país se tornará o único 

desenvolvido entre os 20 mais populosos do mundo." 
O Estado de S. Paulo, 03 de março de 2001. 

 

Considerando as causas determinantes de crescimento populacional, pode-se afirmar que, 

a) na Europa, altas taxas de crescimento vegetativo explicam o seu crescimento populacional em 

2000. 

b) nos países citados, baixas taxas de mortalidade infantil e aumento da expectativa de vida são as 

responsáveis pela tendência de crescimento populacional. 

c) nos Estados Unidos, a atração migratória representa um importante fator que poderá colocá-lo 

entre os países mais populosos do mundo. 

d) nos países citados, altos índices de desenvolvimento humano explicam suas altas taxas de 

natalidade. 

e) nos países asiáticos e africanos, as condições de vida favorecem a reprodução humana. 

 

9. A distribuição da População Economicamente Ativa (PEA) no Brasil variou muito ao longo do século 

XX. O gráfico representa a distribuição por setores de atividades (em %) da PEA brasileira em diferentes 

décadas. 

 
 

As transformações socioeconômicas ocorridas ao longo do século XX, no Brasil, mudaram a 

distribuição dos postos de trabalho do setor 

a) agropecuário para o industrial, em virtude da queda acentuada na produção agrícola. 

b) industrial para o agropecuário, como consequência do aumento do subemprego nos centros 

urbanos. 

c) comercial e de serviços para o industrial, como consequência do desemprego estrutural. 

d) agropecuário para o industrial e para o de comércio e serviços, por conta da urbanização e do 

avanço tecnológico. 

e) comercial e de serviços para o agropecuário, em virtude do crescimento da produção destinada à 

exportação. 
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10.  

 

 
 

Assinale a interpretação correta para o cartograma acima. 

a) As taxas de mortalidade infantil no continente africano são elevadíssimas. 

b) O continente africano é o que possui a menor expectativa de vida do mundo. 

c) A África é um continente com baixa presença de mão de obra infanto-juvenil. 

d) O fluxo migratório interno do continente africano é limitado à sua faixa central. 

e) A natalidade nos extremos sul e norte da África é menor do que a da sua região central. 
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GABARITO 

 

 

Exercícios  
 

1. d 

O Brasil a cada ano passo por uma redução do número de nascimentos, isso porque o número de filhos 

por mulher vem decaindo devido à diversos fatores, tais como, o planejamento familiar e o adiamento 

da maternidade. Soma-se a isso, a queda da mortalidade por conta das pesquisas científicas associadas 

ao setor farmacêutico e à medicina. Esse quadro se traduz em uma redução do ritmo de crescimento 

populacional. 

 

2. a 

O crescente número de idosos é decorrente da queda de nascimentos e aumento da duração de vida 

dos indivíduos. 

 

3. a 

Os baixos índices de natalidade do continente europeu foram fruto de um processo natural, como a 

urbanização e o novo posicionamento da mulher na sociedade, que associado à baixa mortalidade 

acarretaram em um crescimento vegetativo negativo, o que leva a um quadro de mais idosos do que 

jovens e adultos e tem como desdobramento uma possível crise previdenciária e sobrecarga da saúde 

pública. A solução encontrada pelos governos dos países desenvolvidos foi a adoção de uma série de 

benefícios trabalhistas visando incentivar a natalidade. 

 

4. a 

O sistema previdenciário é capitalizado através da arrecadação de valores junto à PEA  População 

Economicamente Ativa  e transformado em aposentadoria para a população idosa, por exemplo. Com 

a redução da taxa de dependência  que representa o número de idosos e jovens  consequentemente 

haverá um menor número de idosos requerendo aposentadoria e haverá uma redução do déficit da 

previdência social. 

 

5. a 

No Brasil verifica-se um progressivo número de idosos decorrente da associação de dois processos, 

queda da taxa de natalidade e aumento da expectativa de vida. 

 

6. b 

A taxa de fecundidade refere-se ao número de filhos por mulher. Quando esta taxa entra em declínio, 

como mostrado no gráfico, consequentemente haverá uma redução do crescimento vegetativo 

(diferença entre natalidade e mortalidade). 

 

7. e 

Ao se analisar os gráficos percebe-se que a partir da década de 1970 a população urbana passa a crescer 

mais do que a população rural que começa a decrescer (urbanização). Observa-se também que a partir 

da mesma década há uma queda da taxa de fecundidade (número de filhos por mulher). Isto permite 

concluir que com a intensificação do processo de urbanização, o número de filhos por mulher tende a 

ser menor. 

 

8. c 

É abordado o conceito crescimento populacional, também chamado de crescimento demográfico, que 

considera dois aspectos, o crescimento vegetativo e a taxa de migração. No caso citado, os EUA é uma 

exceção entre os países desenvolvido, isto porque o número de pessoas no país acaba se elevando por 

conta do número elevado de emigrantes que se deslocam para lá. 
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9. d 

Com o crescimento das atividades industriais nas cidades e o processo de modernização da agricultura 

em curso, a urbanização se intensificou e impactou também os setores econômicos ocorrendo assim o 

crescimento dos setores secundário e terciário. 

 

10. e 

Os países destacados em branco no cartograma  África do Sul, Marrocos, Tunísia e Turquia  localizados 

nos extremos Norte e Sul são apontados como estando na 2ª fase da transição demográfica e os países 

localizados no centro  Sudão, Congo, Nigéria e outros  como ainda passando pelo início da transição 

demográfica, isto indica que estão em etapas evolutivas distintas em a natalidade nos extremos sul e 

norte da África é menor do que a da sua região central. 
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Transição demográfica 
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RESUMO   
 

 

 Denominamos transição demográfica a queda acentuada das taxas de fecundidade e natalidade e de 

mortalidade. Podemos dividir a transição em três momentos: no primeiro, a taxa de mortalidade cai 

intensamente, mas a natalidade e a fecundidade continuam altas; no segundo, a natalidade e a fecundidade 

também começam a cair; mas só no terceiro alcançam a queda da mortalidade.  

 

 
 

Observe o gráfico, é possível notar, devido ao descompasso entre a queda da mortalidade e a da 

natalidade e a de fecundidade, ocorre um significativo crescimento populacional, denominado de explosão 

demográfica.  Esse crescimento não se deve ao aumento do nascimento do número de filhos, e sim devido 

a diminuição da mortalidade. Ou seja, muitos nascidos que morreriam cedo sobrevivem, chegam à vida 

adulta e acabam tendo filhos também, aumentando a explosão populacional.  

Após o processo de transição demográfica, o crescimento vegetativo tende a zero, ou até mesmo 

ficar negativo, o que gera a estabilização ou até diminuição da população. Isso se deve à queda das taxas de 

natalidade e fecundidade.   

A transição demográfica é uma teoria segundo a qual haveria a tendência de que mudanças sociais, 

políticas, economias e culturais levem à passagem de um regime demográfico antigo (com altas taxas de 

natalidade, fecundidade e mortalidade) para um novo (com baixas taxas).  

 Atualmente, com a intensa urbanização, podemos notar uma mudança nas taxas demográficas. Países 

mais desenvolvidos economicamente demonstram mudanças em suas pirâmides etárias, tendência seguida 

também pelas cidades mais urbanizadas do Brasil. No meio urbano, ter um filho pode ser uma decisão muitas 

vezes mais controlada, e que implica muitos gastos, um alto custo de vida. Já houve um tempo, em certas 

regiões, em que ter filhos significava aumentar a mão de obra para trabalhar na propriedade familiar. Assim, 

as pirâmides demográficas mais recentes demonstram uma tendência de diminuir a base, ou seja, a taxa de 

natalidade reduzir, enquanto a expectativa de vida dos idosos aumenta pelo desenvolvimento da medicina e 

maior acesso à saúde na cidade. 
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A PEA  População Economicamente Ativa é considerada a faixa etária disponível para o trabalho em um 

determinado país. Com essas pirâmides etárias atuais, a PEA tende a reduzir com o tempo já que o número 

de jovens inseridos na sociedade está diminuindo, ao mesmo tempo que a população dependente dessa PEA 

aumenta, gerando a dificuldade do governo de lidar com os gastos da previdência.  

 

A leitura de uma pirâmide etária sempre se dá com as idades menores na base da pirâmide, enquanto as 

idades mais avançadas estão no topo. Pode ou não ser dividida por gênero e tem um recorte temporal.  

 

 

EXERCÍCIOS  
 

 

1. De acordo com o IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), a população de idosos no Brasil 

chegará a 20 milhões até 2030, o dobro da população atual. Além disso, o Brasil será o quarto país com 

maior crescimento no número de idosos até 2030, perdendo apenas para a China, Índia e 

Estados Unidos. Os motivos para o crescimento da população idosa podem ser atribuídos: 

a) ao aumento da População Economicamente Ativa (PEA). 

b) ao aumento da taxa de natalidade e à redução da taxa de mortalidade. 

c) à queda da taxa de natalidade e ao aumento da expectativa de vida. 

d) à melhora da qualidade de vida no país e ao alargamento da base da pirâmide etária brasileira. 

e) ao aumento da taxa de fecundidade e à redução da mortalidade infantil. 

 

2. A diminuição do ritmo de crescimento da população brasileira, a partir dos anos de 1980, teve como 

causa fundamental a 

a) disseminação da prática do aborto, em conformidade com a legislação vigente. 

b) esterilização de grandes efetivos demográficos, a partir da laqueadura e da vasectomia. 

c) redução das taxas de natalidade, associadas aos processos de urbanização. 

d) considerável emigração para os países localizados na zona temperada do globo. 

 

3. A estrutura demográfica brasileira caracteriza-se por: 

a) Aumento nas taxas de fecundidade e natalidade e aumento nos indicadores de mortalidade infantil, 

indicando aumento do crescimento vegetativo. 

b) Aumento da fecundidade, redução da expectativa de vida e aumento das imigrações, indicando 

crescimento da população adulta. 

c) Aumento da expectativa de vida, diminuição das taxas de fecundidade e de mortalidade e aumento 

da população com idade superior a 60 anos. 

d) Aumento da natalidade e da expectativa de vida, indicando crescimento demográfico significativo 

da população de 0 a 5 anos. 

e) Aumentos das emigrações, indicando a falta de perspectivas de vida e decréscimo na quantidade 

de população jovem e adulta. 
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4. O Brasil tem hoje, aproximadamente, 190.000.000 de habitantes. Sobre esse contexto populacional, 

que compreende grandes diversidades, podemos afirmar: 

I. A expectativa de vida do brasileiro com mais de 65 anos vem melhorando nas últimas décadas. 

II. O número de jovens de 0 a 15 anos apresenta menor crescimento na base da pirâmide etária. 

III. Os estados mais populosos são os que têm a maior extensão territorial. 

IV. O índice de fecundidade da população feminina, em idade fértil, tem apresentado dados cada 

vez mais elevados. 

 

Estão corretos apenas os itens 

a) I e II. 

b) I e IV. 

c) III e IV. 

d) I, II e III. 

e) II, III e IV. 

 

5.  

 
 

A transição demográfica que ocorre no Brasil gera diferenças socioespaciais entre as macrorregiões 

do país. 
 

De acordo com os mapas, as menores proporções de população em idade ativa são encontradas na 

seguinte macrorregião brasileira: 

a) Sul  

b) Norte  

c) Sudeste  

d) Nordeste  

 

6. Considerando um período evolutivo de 1950 ao ano 2000, assinale a alternativa correta sobre o ritmo 

de crescimento da população brasileira e a pirâmide etária. 

a) As taxas de natalidade e de mortalidade declinaram, nesse período. 

b) As taxas de mortalidade declinaram, mas as taxas de fecundidade cresceram, principalmente, na 

região Sul. 

c) As taxas de natalidade, de mortalidade e de fecundidade cresceram. 

d) Apesar das taxas de natalidade haverem declinado, a base da pirâmide etária tendeu a se ampliar, 

nesse período. 

e) A pirâmide etária brasileira ainda apresenta as faixas de população entre zero e nove anos como as 

mais amplas, isto é, com maior representação percentual de população, uma vez que as taxas de 

natalidade são crescentes. 
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7. A pirâmide de idade da população reflete uma dinâmica demográfica onde são verificadas importantes 

transformações na composição etária da nação, para efeitos de planejamento socioeconômico do país. 

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgou através de dados coletados pelo Censo 

2010 a nova pirâmide etária do Brasil. 

 

 

 
 

a) a população brasileira vivencia uma transição demográfica com aumento significativo do 

crescimento vegetativo em âmbito nacional. 

b) é evidente a permanência de uma pirâmide etária com perfil típico de nações subdesenvolvidas, 

com predomínio no país da faixa etária composta por jovens entre 0 a 19 anos, como pode ser 

verificado em seu ápice. 

c) ocorrem uma dinâmica demográfica de redução da taxa de natalidade e um envelhecimento da 

população brasileira em ritmo acelerado, acarretando um alargamento do topo da nossa pirâmide 

de modo cada vez mais expressivo. 

d) os dados fornecidos pela atual pirâmide etária apresentam um país predominantemente senil em 

razão do aumento dos índices de fecundidade nas últimas décadas. 

e) a taxa de natalidade ainda é muito elevada no país, fato comprovado pelo predomínio do 

contingente demográfico jovem sobre a faixa etária da população adulta, compreendida entre 20 a 

60 anos. 

 

8. O declínio da fertilidade no mundo é surpreendente. Em1970, o índice de fertilidade total era de 4,45 

e a família típica no mundo tinha quatro ou cinco filhos. Hoje é de 2,435 em todo o mundo, e menor 

em alguns lugares surpreendentes. O índice de Bangladesh é de 2,16, uma queda de 50% em 20 anos. 

A fertilidade no Irã caiu de 7, em 1984, para 1,9, em 2006. Grande parte da Europa e do Extremo Oriente 

tem índices de fertilidade abaixo dos níveis de reposição. 
(Carta Capital, 02.11.2011) 

 

A queda da fertilidade em um país é responsável por novos arranjos demográficos, dentre eles  

a) o forte aumento das taxas de urbanização. 

b) a emergência de padrões de vida mais elevados. 

c) a mudança na composição etária da população. 

d) o aumento da expectativa de vida. 

d) a estabilização da densidade demográfica. 

 

 

 

 



 

6
 

 
G

e
o

. 

9. Em 2011 o IBGE divulgou a Sinopse do Censo Demográfico 2010. Observe alguns dados: 

De acordo com os dados é possível afirmar: 

Taxa média geométrica de crescimento anual Brasil - 1872/2010 

 

 
 

 

a) o Brasil passa a apresentar um processo de envelhecimento a partir das décadas de 1950 e 1960.  

b) a diminuição da população brasileira é observada a partir das duas últimas décadas devido a queda 

da fecundidade. 

c) a queda da taxa de fecundidade na metade do século XX e o processo de urbanização, que se 

seguiu a partir desse período, ajudam a compreender o crescimento vegetativo. 

d) a queda da taxa de mortalidade que provocou a desaceleração do crescimento vegetativo nos anos 

1950, está relacionada à evolução da medicina e à melhoria das condições sanitárias. 

e) a população brasileira segue aumentando apesar da desaceleração do crescimento. 

 

10. Observe os gráficos abaixo: 

 

 
 

Os gráficos acima dizem respeito às pirâmides etárias brasileiras organizadas de acordo com os dados 

divulgados nos censos de 1980 e 2000 realizados pelo IBGE. Na comparação, observa-se que a base da 

pirâmide etária da população brasileira está se tornando cada vez mais estreita e o ápice mais largo. 

Verifica-se também que o corpo está cada vez maior, o que reflete a diminuição das taxas de 

crescimento vegetativo, o que provocou uma mudança no perfil da pirâmide etária brasileira nessa 

comparação entre 1980 e 2000. 
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A respeito da análise das pirâmides etárias apresentadas acima, é CORRETO afirmar que 

a) a análise das pirâmides etárias permite verificar a composição etária de uma população e seu 

reflexo na estrutura da População Economicamente Ativa (PEA), a qual é formada por pessoas que 

exercem atividades remuneradas. 

b) a análise das pirâmides etárias servem como subsídios para a elaboração de políticas 

previdenciárias e influencia diretamente em questões que dizem respeito à concessão de 

benefícios, na medida em que diminui o numero de pessoas aposentadas. 

c) a análise das pirâmides etárias subsidia o Estado na elaboração de políticas públicas nas áreas de 

educação, saúde, saneamento e cultura, de modo que possam ser elaboradas ações que atendam 

às expectativas de uma população cada vez mais jovem. 

d) a análise das pirâmides etárias permite verificar a composição da população feminina brasileira e 

serve como subsídio para a elaboração de políticas públicas de gênero para uma população 

feminina cada vez mais jovem. 

e) a análise das pirâmides etárias auxilia o Estado na elaboração de programas sociais que objetivam 

a inclusão social e a distribuição de renda na intenção de corrigir as distorções do crescimento 

desigual entre a população brasileira. 

 

 

11. Observe a figura a seguir. 

 

 
 

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) está realizando o Censo da população brasileira 

em 2010. Com 80% da população brasileira já recenseada, os dados preliminares do Censo 2010 

indicam que a pirâmide etária brasileira se alterou na última década. Em 2000, as crianças de até 4 anos 

de idade representavam 9,64% da população brasileira; hoje, são 7,17%. As de 5 a 9 eram 9,74%, 

percentual que caiu para 7,79%. A população com até 24 anos somava 49,68% dos brasileiros há 10 

anos; hoje, constituem 41,95%. 
 

Sobre os dados do Censo 2010, é correto afirmar que 

a) os resultados apontam para um aumento da base da pirâmide etária, uma vez que a população 

jovem diminuiu. 

b) a queda da taxa de fecundidade aliada a uma maior expectativa de vida são fatores que podem 

explicar as mudanças ocorridas na estrutura da população brasileira. 

c) a diminuição da população jovem no Brasil é decorrente do aumento da taxa de mortalidade 

verificada no país em função das diversas epidemias que ocorreram na década analisada, tais como 

 

d) o envelhecimento da população brasileira era totalmente inesperado neste Censo, haja vista os 

grandes investimentos sociais que foram feitos para a melhoria de vida da população jovem. 

e) a diminuição da base da pirâmide etária brasileira é ruim, pois evidencia que o número de mortos 

na juventude está influenciando diretamente a estrutura da população. 
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GABARITO 

 

 

Exercícios 
 

1. c 

O Brasil esta passando pela janela demográfica, marcada por uma queda na natalidade e um 

envelhecimento da população. 

 

2. c 

A diminuição da natalidade está relacionado com processo de urbanização, pois na cidade a população 

passa a ter acesso a melhores condições de vida, por exemplo, sistema de saúde.  

 

3. c 

O processo demográfico que o Brasil esta passando é marcado por uma queda na natalidade e um 

envelhecimento da população. 

 

4. a 

Os itens I e II estão corretos, pois o Brasil esta passando por um processo de transição demográfica.  

 

5. b 

Com base na leitura do mapa é possível concluir que menores proporções de população em idade ativa 

são encontradas na região Norte. 

 

6. a 

Período marcado por uma queda significativa nas taxas de mortalidade. 

 

7. c 

Com base na leitura do mapa é possível concluir que ocorre por uma queda na natalidade e um 

envelhecimento da população. 

 

8. c 

A queda da fertilidade marca um processo de envelhecimento da população. 

 

9. e 

Devido ao descompasso entre a queda da mortalidade e a da natalidade e a de fecundidade, ocorre um 

significativo crescimento populacional, denominado de explosão demográfica.  Esse crescimento não se 

deve ao aumento do nascimento do numero de filhos, e sim devido a diminuição da mortalidade 

 

10. a 

O envelhecimento da população pode trazer conseqüência na PEA ( População Economicamente Ativa), 

geralmente ocorre uma diminuição na quantidade de população economicamente ativa.  

 

11. b 

O dados do censo de 2010 evidenciam o processo de Brasil esta passando pela janela demográfica, 

marcada por uma queda na natalidade e um envelhecimento da população. 
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As Américas no século XIX - Estados 

Unidos e América Espanhola  
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RESUMO 
 

 

Estados Unidos  

 

A ocupação do Oeste do atual Estados Unidos deu a este país a viabilização de um projeto de hegemonia 

mundial, o maior domínio de território se converteu em renda para os cofres do Estado.  

 

A Política da Expansão 

 

 
Mapa com as regiões adquiridas pelos estadunidenses no século XIX. 

 

 A partir de então, 

os Estados Unidos resolviam a política de distribuição de terras que nortearia a ocupação humana do Oeste 

Americano. 

 

Segundo essa lei, qualquer chefe familiar, maior de 21 anos, e que nunca tivesse lutado contra os EUA em 

algum conflito teria o direito de ocupar um quarto de milha quadrada (cerca de 402 m²) de terras devolutas 

desocupadas. Dessa forma, um modelo baseado na pequena propriedade, policultora e de mão de obra 

familiar, resolveu a questão agrária norte-americana. 

 

Além de dinamizar a economia norte-americana, a adoção do Homestead Act foi de fundamental importância 

para que a política agrária dos Estados Unidos fosse delineada. Ao invés de favorecer a formação de uma 

pequena elite de proprietários de terras envolvida com a agroexportação, a medida tomada impulsionou 

visivelmente o processo de modernização que transformou os EUA em uma potência econômica. 

 

Além do incentivo a ocupação das terras a oeste, aquelas que pertenciam a outras nações foram conquitadas 

mediante a guerra, ou adquiridas pela compra. 

 

As Sociedades Envolvidas 

 

 
Houve uma brava resistência dos nativos contra a invasão de suas terras. 
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A campanha de ocupação do oeste foi causada pela grande leva de imigração que começava desde o século 

XVIII. É importante ressaltarmos o genocídio indígenas recorrente dessa expansão. Muitos naivos  tiveram 

suas terras tomadas em nome da atividade agrícola ou de mineração, estes foram expulsos ou massacrados 

de seus territórios de origem. 

 

Essas atrocidades encontravam respaldo na ideologia do Destino Manifesto e na Doutrina Monroe, nela era 

prevista que o povo ianque seria o povo escolhido e que por isso deveria ocupar a terra prometida (o oeste) 

do governo que via as vantagens econômicas de ocupar um território subutilizado para o abastecimento de 

alimentos e desenvolvimento de mercado consumidor da forte indústria, além da exploração de ouro na 

Califórnia. 

 

A Guerra da Secessão 

 

 
Mapa dos lados da Guerra de Secessão. 

 

As razões da Guerra Civil ou Guerra da Secessão remetem a diferenças da época colonial nas treze colônias, 

o conflito deixou mais de seiscentos mil mortos.  

 

A Política. 

 

 
Armamentos utilizados no conflito. 
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Os aspectos políticos motivacionais da guerra de Secessão giram em torno da questão escravagista, o Sul e 

o Norte desde a época colonial, o norte movido por uma economia mais industrial usava a mão de obra livre 

apesar de alguns empresários nortistas terem participado do tráfico de escravos na época colonial, porém o 

pensamento e a legislação no norte dos Estados Unidos são abolicionistas, havia é claro movimentos 

abolicionistas no sul, mas muito menores e menos expressivos. 

 

As diferenças ideológicas foram os motores da guerra, a ideologia liberal do norte (direito as pequenas 

propriedades, direitos individuais e o republicanismo) contrastavam duramente com a ideologia mais 

conservadora dos sulistas (grandes propriedades, federalismo e escravidão). Era realmente uma discrepância 

que uma república tivesse escravos em suas fazendas ou linhas de produção, esse conflito ficou explícito na 

discussão sobre a ocupação do Oeste, onde os sulistas defendiam a venda de terras a preços mais altos e os 

nortistas defendiam a distribuição das terras em pequenos loteamentos para imigrantes. 

 

Assim depois da eleição que colocou o Republicano Abraham Lincoln em 1860, os estados do Sul decretaram 

a sua separação dos Estados Unidos criando os Estados Confederados da América e elegeram Jefferson Davis 

como o seu presidente e Montgomery no Alabama como a sua capital, o presidente então declarou guerra 

aos estados do sul. 

Os nortistas eram muito superiores tecnologicamente aos confederados, as tropas da União contavam até 

mesmo com os primeiros submarinos fabricados, além do amplo uso do telegrafo e das linhas férreas. A 

guerra terminou em 1865 quando os soldados do norte capturaram o presidente sulista, esta assina sua 

rendição na frente do general Ulisses Grant. 

 

As Sociedades Contrastantes 

 

 
 

Infelizmente alguns habitantes do Sul dos Estados Unidos ainda nutrem um sentimento revanchista (que 

 

 

A sociedade e o modo de vida sulista eram uma barreira para o crescimento dos Estados Unidos como um 

todo, o contraste industrial e agrícola serviu algum tempo ao norte que tinha seu foco industrial no setor 

têxtil fazendo crescer ainda mais a economia nortista, contudo o contraste chegou ao ponto de ebulição 

com o crescimento do abolicionismo a com a eleição de Lincoln que assinou a Décima Terceira Emenda da 

constituição em 1865 que libertava todos os escravos sem reparação. 

  

Até hoje se percebe que os negros estadunidenses sofrem um gigantesco preconceito racial e os sulistas 

ainda nutrem sentimentos revanchistas. Podemos notar como a guerra não apagou com o racismo enraizado 

naquela sociedade, como no fato de Lincoln morrer assassinado por um ex-soldado fanático em um teatro 

que lutou pelo sul. Vemos também no mesmo século a criação da sociedade secreta racista a Ku Klux Klan 

(que persiste até hoje), além das leis segregacionistas que perduraram principalmente nos estados do sul até 

meados do século XX e somente terminaram com a luta e a posterior assinatura da lei dos direitos civis em 

1964 o que tornou inconstitucional as leis de Jim Crow. 
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América Espanhola 

 

Política Caudilhista 

 

 
Retrato de Simón Bolívar. 

Os líderes caudilhistas ou populistas usam de seu carisma e de políticas repressoras (para convencer os 

céticos de seu carisma) para emplacarem suas políticas que mesclam medidas populares entre os pobres e 

que favoreçam a si mesmo e os seus, um caso emblemático no Cone Sul do século XIX foi o ditador argentino 

Juan Manuel Rosas que mesmo sendo liberal e federalista governou de modo conservador e unitário 

perseguindo adversários políticos e praticando atos protecionistas como o fechamento da Bacia do Prata 

para navios franceses e ingleses, o que provocou uma reação do Brasil e opositores seus e de seu parceiro 

presidente do Uruguai Manuel Oribe Rosas acabou deposto assim como Oribe pela coalizão liderada por D. 

Pedro II. 

 

Como há uma identificação linguística e origens comuns entre as antigas elites coloniais, alguns líderes 

populistas tinham projetos de unificação das ex-colônias sob um estado como era o Vice-Reino do Rio da 

Prata, entre os federalistas tinham o pensamento contrário e defendiam o comando das elites locais e a 

divisão da América Latina.  

 

Esse embate ideológico acabou por gerar conflitos armados em toda a América do Sul, como José Artigas 

que era um unitário e lutou pela emancipação da região platina sob uma Liga Federal de inspiração 

republicana, irritando os Criollos de Buenos Aires e os portugueses que tinham interesse na região da 

Cisplantina (atual Uruguai), sendo derrotado em 1820. 

 

A Formação Social dos Caudilhos 

 

O fenômeno do caudilhismo está ligado a formação econômica da América e de seu militarismo colonial, a 

questão econômica é explicada pelos grandes latifúndios pecuários e agrícolas que geraram renda ao império 

espanhol e aos criollos, já o militarismo típico de todos os populistas se deve ao fato desses criollos serem 

quase em sua maioria membros dos exércitos europeus o que explica também o fato de suas inclinações 

conservadoras muitas vezes. 

 

Por nacionalismo, poder ou pelo fim do pacto colonial essas elites econômicas organizaram por toda a 

América Latina movimentos emancipatórios de forma regional ou pan-americanista. Como citado no início 

do parágrafo os motivos para os movimentos são muitos, seriam nacionalistas dado que eram 

emancipatórios, em busca de poder já que a atuação dos criollos se restringia aos cabildos na política colonial 

ou pelo fim do pacto colonial em busca de mais lucros.  

 

O fato é que eles eram herdeiros (ou os próprios) criollos das colônias espanholas, e exerciam um poder 

regional dentro de suas fazendas, mantendo inclusive milícias próprias de índios, negros e mestiços que 

inclusive lutaram nas guerras de independência e nas guerras civis que sucederam as independências, então 

podemos ver que grande parte do poder político e econômico dos populistas se traduz em poder militar.  
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O maior retrato dos caudilhos foi Simón Bolivar, o libertador era de uma rica família de fazendeiros e donos 

de escravos na Venezuela, foi militar espanhol e teve uma formação intelectual na Europa, e que apesar de 

ser de uma classe social distinta ganhou um grandessíssimo apoio popular por seu carisma e medidas 

populistas. 

 

Porém sob a administração dos caudilhos nenhum pobre se emancipou totalmente da exploração dos 

senhores da terra e os de baixo da pirâmide social continuaram observando as decisões políticas maiores 

com uma participação rara ou inexistente. 

 

O exemplo dessa formação vai além da América Espanhola, podemos ver o nascimento de um caudilho que 

Europa e era um exímio líder militar, outra semelhança foi a liderança no processo de independência do Haiti 

e sua posterior permanência no cargo como um líder populista. 

 

A Elite Econômica. 

 

Como foi dito os líderes populistas da América independente foram forjados na elite econômica das colônias, 

os criollos em sua maioria, portanto a economia dos países não teve mudanças nem rupturas com os sistemas 

coloniais as mudanças ocorridas foram mais no campo político e social posto que a maioria dos países 

aboliram a escravidão ou promoveram uma pequena reforma agrária como José Artigas na Argentina. 

 

Logo se viu uma dependência econômica dos países europeus e dos EUA dominar a América Latina 

independente, já que as elites administrativas estavam ligadas ao campo e não tinham um profundo interesse 

em industrializar seus países, essa dependência em vários momentos se transformava em imperialismo nas 

questões políticas já que necessitavam de um reconhecimento para a proteção de sua soberania e eram 

dependentes economicamente de outr potência.. 

 

 

EXERCÍCIOS  
 

 

1. É uma ideia grandiosa pretender formar de todo o Novo Mundo uma única nação com um único vínculo 

que ligue as partes entre si e com o todo. Já que tem uma só origem, uma só língua, mesmos costumes 

e uma só religião, deveria, por conseguinte, ter um só governo que confederasse os diferentes Estados 

que haverão de se formar; mas tal não é possível, porque climas remotos, situações diversas, interesses 

opostos e caracteres dessemelhantes dividem a América.  
(Simón Bolívar. Carta da Jamaica [06.09.1815]. In: Simón Bolívar: política, 1983.) 

 

O texto foi escrito durante as lutas de independência na América Hispânica. Podemos dizer que: 

a) ao contrário do que afirma na carta, Bolívar não aceitou a diversidade americana e, em sua ação 

política e militar, reagiu à iniciativa autonomista do Brasil. 

b) ao contrário do que afirma na carta, Bolívar combateu as propostas de independência e unidade 

da América e se empenhou na manutenção de sua condição de colônia espanhola. 

c) conforme afirma na carta, Bolívar defendeu a unidade americana e se esforçou para que a América 

Hispânica se associasse ao Brasil na luta contra a hegemonia norte-americana no continente. 

d) conforme afirma na carta, Bolívar aceitou a diversidade geográfica e política do continente, mas 

tentou submeter o Brasil à força militar hispano-americana. 

e) conforme afirma na carta, Bolívar declarou diversas vezes seu sonho de unidade americana, mas, 

em sua ação política e militar, reconheceu que as diferenças internas eram insuperáveis. 

 

2. "A Guerra Civil Norte-americana (1861-65) representou uma confissão de que o sistema político falhou, 

esgotou os seus recursos sem encontrar uma solução (para os conflitos políticos mais importantes 

entre as grandes regiões norte-americanas, a Norte e a Sul). Foi uma prova de que mesmo numa das 

democracias mais antigas, houve uma época em que somente a guerra podia superar os antagonismos 

políticos." 
(Eisenberg, Peter Louis. GUERRA CIVIL AMERICANA. S. Paulo, Brasiliense, 1982.) 
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Dentre os conflitos geradores dos antagonismos políticos referidos no texto está a  

a) manutenção, pela sociedade sulista, do regime de escravidão, o que impediria a ampliação do 

mercado interno para o escoamento da produção industrial nortista.  

b) opção do Norte pela produção agrícola em larga escala voltada para o mercado externo, o que 

chocava com a concorrência dos sulistas que tentavam a mesma estratégia.  

c) necessidade do Sul de conter a onda de imigração da população nortista para seus territórios, o 

que ocorria em função da maior oferta de trabalho e da possibilidade do exercício da livre-

iniciativa.  

d) ameaça exercida pelos sulistas aos grandes latifundiários nortistas, o que se devia aos constantes 

movimentos em defesa da reforma agrária naquela região em que havia concentração da 

propriedade da terra.  

e) adesão dos trabalhadores sulistas ao movimento trabalhista internacional, o que ameaçava a 

estabilidade das relações trabalhistas praticadas na região norte. 

 

3. "... era como se os Estados Unidos tivessem como objetivo uma missão civilizatória junto aos povos da 

América Latina."  
(Herbert Croly, The Promisse of American Life)  

 

A consolidação do capitalismo nos Estados Unidos da América, ao longo do século XIX, identificou-se 

em seu processo de expansão territorial, que se relaciona corretamente com o(a):  

a) Destino Manifesto, que fundamentava a distinção política e econômica entre os estados sulistas 

escravocratas e os nortistas industriais.  

b) Fim da guerra hispano-americana, que acarretou a incorporação da Flórida, de Cuba do Panamá.  

c) Vitória no conflito contra o México, que resultou na anexação dos territórios do Texas, Novo 

México e Califórnia.  

d) Marcha para o Pacífico, que estendeu o território americano até a costa oeste, com a invasão e a 

ocupação do Alasca e dos territórios do noroeste do Canadá.  

e) Doutrina Monroe, que ratificou a compra dos territórios franceses e ingleses na América, tais como 

a Luisiana e o Oregon. 

 

4. "Os Estados Confederados podem adquirir novo território. [...] Em todos esses territórios, a instituição 

da escravidão negra, tal como ora existe nos Estados Confederados, será reconhecida e protegida pelo 

Congresso e pelo governo territorial; e os habitantes dos vários Estados Confederados e Territórios 

terão o direito de levar para esse território quaisquer escravos legalmente possuídos por eles em 

quaisquer Estados ou Territórios dos Estados Confederados [...]."  
("Constituição dos Estados Confederados da América", Art. IV, seção 3, 1861.)  

 
O texto acima reflete um dos pontos centrais de discórdia que geraram a Guerra Civil Americana. Esta 

guerra civil foi o resultado:  

a) da ação imperialista americana que, a partir da Doutrina Monroe, passou a intervir na América 

Latina.  

b) da luta entre os colonos e a Metrópole Inglesa, o que redundaria na independência dos Estados 

Unidos.  

c) da Grande Depressão, intensificando a pobreza e o desemprego nas grandes cidades americanas.  

d) da luta pelos direitos civis, particularmente dos negros, forçando uma reinterpretação da 

Constituição Americana.  

e) da oposição dos interesses dos Estados do Sul e do Norte em torno da questão da escravidão e da 

expansão para o Oeste. 

 

5.  "A Ku-Klux-Klan foi organizada para segurança própria... o povo do Sul se sentia muito inseguro. Havia 

muitos nortistas vindos para cá (Sul), formando ligas por todo o país. Os negros estavam se tornando 

muito insolentes e o povo branco sulista de todo o estado de Tennessee estava bastante alarmado."  
(ENTREVISTA DE NATHAN BEDFORD FORREST ao JORNAL DE CINCINNATI, Ohio, 1868.)  
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A leitura deste depoimento, feito por um membro da Ku-Klux-Klan, permite entender que esta 

organização tinha por objetivo:  

a) assegurar os direitos políticos da população branca, pelo voto censitário, eliminando as 

possibilidades de participação dos negros nas eleições.  

b) impedir a formação de ligas entre nortistas e negros, que propunham a reforma agrária nas terras 

do sul dos Estados Unidos.  

c) unir os brancos para manter seus privilégios e evitar que os negros, com apoio dos nortistas, 

tivessem direitos garantidos pelo governo.  

d) proteger os brancos das ameaças e massacres dos negros, que criavam empecilhos para o 

desenvolvimento econômico dos estados sulistas.  

e) evitar confrontos com os nortistas, que protegiam os negros quando estes atacavam propriedades 

rurais dos sulistas brancos. 

 

6. -americana (1861- 65) representou uma confissão de que a sistema político falhou, 

esgotou as seus recursos sem encontrar uma solução (para as conflitos políticos mais importantes entre 

as grandes regiões norte-americanas, a Norte e a Sul). Foi uma prova de que mesmo numa das 

democracias mais antigas, houve uma época em que somente a guerra podia superar os antagonismos 

políticos. 
Eisenberg, Peter Louis. Guerra civil americana. S. Paulo, Brasiliense,1982. 

 

Dentre os conflitos geradores dos antagonismos políticos referidos no texto está a 

a) manutenção, pela sociedade sulista, do regime de escravidão, o que impediria a ampliação do 

mercado interno para o escoamento da produção industrial nortista. 

b) opção do Norte pela produção agrícola em larga escala voltada para o mercado externa o que 

chocava com a concorrência dos sulistas que tentavam a mesma estratégia. 

c) necessidade do Sul de conter a onda de imigração da população nortista para seus territórios, o 

que ocorria em função da maior oferta de trabalho e da possibilidade do exercício da livre-

iniciativa. 

d) ameaça exercida pelos sulistas aos grandes latifundiários nortistas, o que se devia aos constantes 

movimentos em defesa da reforma agrária naquela região em que havia concentração da 

propriedade da terra. 

e) adesão dos trabalhadores sulistas ao movimento trabalhista internacional, o que ameaçava a 

estabilidade das relações trabalhistas praticadas na região norte. 

 

7. As eleições presidenciais de 1860 nos Estados Unidos foram vencidas por Abraham Lincoln, nortista e 

líder do Partido Republicano. Nem todas as unidades da federação aceitaram o resultado eleitoral, e 

alguns estados sulistas criaram os Estados Confederados da América. Era o início da Guerra de 

Secessão, resultado das inúmeras divergências entre os estados do Norte e do Sul. Entre essas 

divergências, pode-se apontar 

a) a questão fundiária, na qual o Sul defendia o acesso à terra para negros libertos, e o Norte defendia 

o acesso apenas por meio da compra. 

b) a questão bancária, em que o Sul defendia a criação de um banco emissor nacional, e o Norte, a 

formação de bancos regionais e particulares. 

c) a proposta antagônica para a política alfandegária, em que o Norte defendia o protecionismo, 

enquanto o Sul apoiava o livre-cambismo. 

d) a questão da escravidão, na qual o Sul defendia a imediata abolição dessa instituição, e o Norte 

queria o fim gradual do escravismo. 

e) a defesa do Homestead Act pelo Norte e pelo Sul, apesar de que, na visão do Norte, essa lei só 

deveria atender aos homens recém-libertos da escravidão. 

 

8. Ao final das guerras de independência na América Espanhola, o clima de instabilidade política alastrou-

se por toda parte, multiplicando-se as lutas de facções e a sucessão de governos frágeis em quase 

todos os territórios hispano-americanos. 
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Assinale a opção que explica melhor a instabilidade política vigente na América Espanhola na primeira 

metade do século XIX. 

a) Nesse período não foi possível a formação de blocos de poder hegemônicos que viabilizassem 

estruturas estatais sólidas nos países resultantes do esfacelamento do império hispano-americano. 

Isto favoreceu o poder pulverizado e efêmero de vários caudilhos. 

b) As economias hispano-americanas estavam totalmente destruídas, rompendo-se, por conseguinte, 

o comércio com a Europa, outrora vigoroso, e a possibilidade de alianças políticas no interior das 

classes dominantes. 

c) A manutenção das heranças políticas coloniais, sobretudo a estrutura dos Vice-Reinados, 

favoreceu o caudilhismo e retratou a formação dos Estados Nacionais. 

d) A opção pelo regime republicano, ao invés do monárquico, é a chave para se compreender não 

só a instabilidade política das jovens nações hispano-americanas, mas também a fragmentação 

territorial e a descentralização dos regimes nelas instauradas. 

e) A instabilidade política hispano-americana deveu-se, basicamente, à multiplicação de regimes 

militares, a exemplo do pan-americanismo bolivariano, herança do pós-independência que 

marcaria a tradição política do continente. 

 

9. A saga de pioneiros e desbravadores (e também bandidos, exterminadores de índios, grileiros e 

pistoleiros) foi retratada em uma série de filmes do gênero western, mais conhecida no Brasil como 

faroeste ou bangue-bangue. Ao contar a Marcha para o Oeste, esses filmes mostraram também a 

formação de uma mentalidade tipicamente americana. Uma série de fatores, como a escassez de terras 

na faixa atlântica, a necessidade dos estados do Norte, em fase de industrialização, de conseguir 

matérias-primas e a construção de ferrovias, motivou e favoreceu a Marcha para o Oeste que foi: 

a) a corrida do ouro na Califórnia e a ocupação da Flórida, recém-adquirida da Espanha. 

b) a ocupação de todos os territórios onde os americanos nativos eram hostis ao homem branco. 

c) a colonização de terras do lado ocidental dos Apalaches e da margem leste do rio Mississipi por 

imigrantes dispostos a desbravar o interior do continente, acelerando a ocupação rumo ao 

Pacífico.  

d) A ocupação de áreas além do rio São Lourenço para efetivar a posse da Louisiana. 

e) a anexação dos estados do Texas, Utah, Arizona e Novo México, conquistados do México em 1848, 

depois de uma guerra. 

 

10. O apoio da Inglaterra aos movimentos de emancipação, ocorridos nas colônias luso-espanholas, 

deveu-se principalmente: 

a) À simpatia inglesa pelos ideais defendidos pelos líderes dos movimentos de autonomia; 

b) À necessidade de aumentar a produção industrial das colônias; 

c) Aos grandes investimentos ingleses nas colônias hispano-americanas; 

d) À necessidade urgente de assegurar novos mercados para seus produtos e compensar a perda dos 

mercados europeus; 

e) O receio da expansão dos ideais da Revolução Francesa nas antigas colônias. 

 

 

QUESTÃO CONTEXTO  
 

 

As estradas de ferro e telégrafo foram uma das inovações mais úteis aos nortistas para povoar o Oeste e para 

vencer os Estados Confederados na Guerra Civil. Isso era fruto de uma região mais industrializada e com o 

capitalismo desenvolvido, o que permitiu o financiamento  grandes obras de infraestrutura. Sendo assim, 

aponte as principais diferenças entre os estados do Norte e do Sul., para além da questão escravidão. 
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GABARITO 

 

 

Exercícios  
 

1. e 

apesar do pan-americanismo de Bolívar, os sucessivos encontros com os interesses regionais 

enfraqueceram sua crença em um estado único. 

 

2. a 

a escravidão era um fator a ser superado para o pleno desenvolvimento capitalista, que era o projeto 

nortista. 

 

3. c 

a conquista dos territórios mexicanos foi de fato a consolidação do capitalismo e do território atual do 

EUA, além de ter sido um palco de ensaio para a Guerra da Secessão. 

 

4. e 

a disputa sobre a escravidão é o ponto principal da guerra civil como demonstra o fragmento. 

 

5. c 

a luta contra o norte não configurou somente uma luta pela escravidão mas também pelos privilégios 

brancos daquela sociedade. 

 

6. a 

a escravidão era um impecílio para o pleno desenvolvimento do capitalismo nos EUA, o fim da guerra e 

a consolidação do trabalho livre permitiram o crescimento dos EUA na segunda metade do século XIX e 

durante o XX 

 

7. c 

o protecionismo nortista tinha o objetivo fortalecer os produtos nacionais no mercado interno evitando 

a importação de produtos industrializados. 

 

8. a 

os diversos e divergentes interesses dos líderes regionais impediam a formação de blocos políticos que 

pudessem governar com relativa estabilidade. 

 

9. c 

essa colonização construiu o imaginário dos EUA durante os próximos séculos, impulsionando suas 

aspirações imperialistas. 

 

10. d 

os ingleses viram na América do Sul um forte mercado consumidor, já que as nações do continente eram 

pouco industrializadas. 

 

Questão Contexto 
 

O Norte era industrial, com pequenas propriedades voltadas para o abastecimento de alimentos e da 

indústria. O sul, por sua vez, vivia sob o sistema agrário do plantation (escravos, latifúndio e monocultura). O 

protecionismo do norte para proteger suas indústrias contrastavam com o livre cambismo do sul, que era 

primário exportador. Essas diferenças se refletiram não somente na guerra, mas também no Homestad Act, 

onde por um lado os sulistas defendiam a distribuição das terras em grandes latifúndios enquanto os nortistas 

defendiam pequenas propriedades voltadas para o abastecimento de alimentos e das indústrias. 
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As Independências da América 
18 

jun 
 

RESUMO   
 

 

América Espanhola  

 

A Espanha exercia um rígido controle sob suas colônias. O pacto colonial era muito presente nas terras 

dominadas em território americano e especialmente rigoroso para evitar a evasão dos metais preciosos aqui 

explorados. 

 

A topo pirâmide social nos territórios americanos era formada pelos Chapetones,  nascidos na Espanha, que 

detinham poder político na colônia. Os Criollos, por sua vez,  que eram filhos de espanhóis brancos nascidos 

em terras americanas e representavam a elite econômica que controlava os ayuntamientos e cabildos. Abaixo 

deles,  havia os mestiços, que eram os filhos de espanhóis com indígenas ou negros, que em geral eram  

artesãos e pequenos comerciantes. Na base da pirâmide, estavam os escravos negros e indígenas em regime 

de trabalho compulsório, através Mita e Encomienda.. 

 

Os movimentos de independência da América Espanhola iniciaram-se já durante o século XVIII, mas suas lutas 

intensificaram a partir de 1810 e duraram  até 1833. 

 

O processo emancipatório foi comandado essencialmente pelos criollos, que dominavam as câmaras 

municipais e tinham como a principal ocupação a agro-exportação ou comércio, insatisfeitos com a rigidez 

do controle espanhol sobre as terras coloniais. 

 

Tais movimentos se iniciaram durante o domínio napoleônico da Espanha, onde houve uma redução do 

controle metropolitano sobre as coloniais. Ao contrário do que aconteceu no Brasil, o processo de 

independência das colônias espanholas foi violento, pois houve resistência militar por parte da Espanha. As 

guerras de independência geraram milhares de mortes de ambos os lados. 

 

Os movimentos de independência, embora liderados pelos criollos, contou com a participação de negros, 

mestiços, brancos das camadas mais pobres e até mesmo de indígenas. É importante ressaltar que, uma vez 

uma concluída a emancipação, os ideias e projetos de liberdade de negros, mestiços e camadas mais pobres, 

em geral não pôde ser alcançado. 

  

Houve, além disso, a participação de  importantes lideranças, como, Simón Bolivar e José de San Martin. 

Embora concordassem que as colônias deveriam se tornar independentes da Espanha, os dois "libertadores" 

tinham planos diferentes para os países da América Espanhola. San Martín acreditava que o melhor era que 

as ex-colônias se tornassem monarquias, cujos chefes de Estado seriam príncipes europeus convidados para 

governá-las. Na visão de San Martín, essa seria uma forma de evitar guerras civis e facilitar o reconhecimento 

da independência das ex-colônias por parte das potências estrangeiras, especialmente as da Europa.  Para 

Bolívar, as ex-colônias deveriam se organizar numa única grande república federativa, unidas sob um mesmo 

governo. Tais ideias de Bolivar foram sinterizadas na Carta da Jamaica (1815), 

 

Como não chegaram a um acordo, os dois "libertadores" seguiram caminhos diferentes: San Martín voltou 

para a Argentina, enquanto Bolívar se preparava para lutar pela independência peruana 
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Consequências da Independência 

 

- Ascensão política dos criollos nas ex-colônias; 

  

- Conquista da liberdade econômica, que favoreceu financeiramente e politicamente a aristocracia; 

  

- Criação de dependência econômica com relação à Inglaterra, maior potência mercantil do século XIX; 

  

- Instalação do sistema republicano em que, através das eleições, as elites se perpetuavam no poder. 

 

América Inglesa 

Após a Guerra dos Sete Anos (1756-1763), o Parlamento inglês decidiu aumentar as taxas e os direitos da Coroa 

na América, afim de pagar os custos do conflito. Deste modo, novas leis tributárias foram implementadas. 

O Sugar Act, aprovada em 1764, estabelecia novas taxas alfandegárias sobre grande quantidade do produto 

importado. Isso, exceto o produzido nas Antilhas Inglesas, entre os quais melaço, para a fabricação de rum e 

açúcar. No ano seguinte, foi aprovada a Lei do Selo, que obrigava o seu uso em documentos, livros, jornais, 

baralhos etc. 

Em 1767, a crise eclodiu, com novas taxas sobre vidros, papéis, tintas e a Lei do Chá (TeaAct), que dava o 

monopólio desse comércio à Companhia das Índias Ocidentais. 

Em reações às crescentes medidas tributárias e repressivas,  vários colonos jogaram ao mar todo o 

carregamento de chá dos navios da Companhia das Índias que estavam ancorados no porto de Boston. O 

 

Como represália, o governo inglês decretou os Atos Intoleráveis, entre elas a interdição do porto de Boston 

até ser paga a indenização pelo chá destruído 

 

As Guerras de Independência 

Indignados com as Leis Intoleráveis, representantes dos colonos reuniram-se no Primeiro Congresso 

Continental de Filadélfia, realizado em setembro de 1774. Nele, resolveram enviar ao governo inglês um 

pedido para que fossem revogados os Atos Intoleráveis. 

Em 1775 os colonos se reuniram no  Segundo Congresso Continental de Filadélfia e, declararam guerra à 

Inglaterra. Na sua luta em prol da Independência, os colonos contaram com a ajuda militar da Espanha, 

Holanda e França. 

George Washington foi nomeado comandante das forças americanas e Thomas Jefferson ficou encarregado 

de redigir a Declaração de Independência. A Declaração foi aprovada no dia 4 de julho de 1776. 

O conflito armado só terminou em 1783, quando, a derrota da Inglaterra assinou o Tratado de Paris, pelo qual 

reconhecia a Independência dos Estados Unidos. 
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EXERCÍCIOS  
 

 

1. Na independência de países da América Latina, da Bélgica, da Grécia e da Bulgária, e nas unificações 

italiana e alemã, esteve presente o: 

a) marxismo, que se constituiu em elemento aglutinador dos partidários das revoluções. 

b) nacionalismo, que figurou como força revolucionária no século XIX. 

c) iluminismo, que representou a base ideológica dos movimentos reacionários de restauração. 

d) liberalismo, que serviu de sustentação para o retorno à velha ordem econômica do século XVIII. 

e) bonapartismo, que representou o apoio dos setores militares às lideranças locais. 

 

2. O processo de modernização na América Latina (1870-1914) está associado: 

a) à pluralidade de partidos políticos, à ampla participação popular e à industrialização. 

b) à organização sindical, à construção de estradas de ferro e à reforma agrária. 

c) às reformas urbanas, ao estímulo à cultura letrada e à chegada da eletricidade. 

d) ao sufrágio universal, à vigência de leis trabalhistas e à expansão da criação de universidades. 

e) ao poder crescente da Igreja, à limitação de capitais externos e à dinamização do sistema bancário. 

 

3. Octávio Paz, escritor mexicano, assim se referiu à participação de índios e mestiços no movimento de 

Independência do México: A guerra se iniciou realmente como um protesto contra os abusos da 

metrópole e da alta burocracia espanhola, mas também, e sobretudo, contra os grandes latifundiários 

nativos. Não foi a rebelião da aristocracia contra a metrópole, mas sim a do povo contra a primeira. Daí 

que os revolucionários 

tenham concedido maior importância a determinadas reformas sociais que à independência 

propriamente dita: Hidalgo decreta a abolição da escravatura; Morelos a divisão dos latifúndios. A 

guerra de Independência foi uma guerra de classes e não se compreenderá bem o seu caráter se 

ignorarmos que, diferente do que ocorreu na América do Sul, foi uma revolução agrária em gestação. 
(O labirinto da solidão, 1976.). 

 

Segundo o autor, a luta pela Independência do México 

a) contou com o apoio dos proprietários rurais, embora eles considerassem desnecessária a questão 

da ruptura com a Espanha. 

b) opôs-se aos ideais políticos do Iluminismo europeu, dividindo o país em regiões politicamente 

independentes. 

c) recebeu a solidariedade de movimentos revolucionários europeus, dado o seu caráter de guerra 

popular. 

d) enfraqueceu o Estado Nacional, favorecendo a anexação de territórios mexicanos pelos Estados 

Unidos da América. 

e) apresentou um caráter popular, manifestando questões sociais de longa duração na história do 

país. 

 

4. 
eu, por exemplo, prendo um indivíduo que sei que está tramando uma conspiração [contra o governo], 

violo a lei. Maldita lei então que não deixa o braço do governo proceder livremente no momento 

oportuno. [...] De minha parte, sei dizer que, com lei ou sem ela, essa senhora que chamam de 

Constituição tem que ser violada quando as circunstâncias são extre

ministro chileno, em 1834. 

 

Nesse texto, Portales está defendendo uma visão: 

a) liberal, que privilegia o respeito às leis e à justiça. 

b) aristocrática, que valoriza o regime monárquico.  

c) federalista, que salvaguarda os interesses das províncias. 

d) elitista, que defende os direitos do indivíduo. 

e) autoritária, que garante a ordem acima de tudo. 
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5. Organizada com base na exploração estabelecida pelo mercantilismo metropolitano espanhol, a 

sociedade colonial apresentava, no topo da escala hierárquica: 

a) os criollos, grandes proprietários e comerciantes que, por constituírem a elite colonial, 

participavam das câmaras municipais. 

b) os chapetones, que ocupavam altos postos militares e civis. 

c) os calpulletes, que ocupavam altos cargos administrativos dos chamados ayuntamientos. 

d) os mestiços, que, por serem filhos de espanhóis, podiam estar à frente dos cargos político 

administrativos. 

e) os curacas, donos de grande quantidade de terra, que administravam os cabildos. 

 

6. A Inglaterra apoiou os movimentos de Independência da América Espanhola no século XIX 

fundamentalmente porque:  

a) necessitava de novos mercados consumidores para seus produtos industrializados. 

b) visava implantar na América as ideias liberais defendidas por Locke  

c) buscava o auxílio militar das colônias espanholas contra Napoleão  

d) queria dominar o tráfico de escravos para a América  

e) pretendia dar continuidade à política mercantilista naquelas áreas em detrimento dos interesses do 

nascente capitalismo industrial. 

 

7. No princípio do século XIX, as colônias espanholas na América tiveram condições de deflagrar um 

movimento antimetropolitano que resultou na independência política dessas áreas coloniais. Vários 

fatores estiveram associados àquele movimento; entre eles, destaca(m)-se a(s):  

a) crise institucional portuguesa, que possibilitou o processo de independência brasileiro, o qual se 

tornou um modelo na América Latina.  

b) guerras travadas pelo Império Napoleônico, que alteraram o equilíbrio de forças na Europa e se 

refletiram nos domínios coloniais europeus.  

c) deliberações políticas do Congresso de Viena, as quais foram favoráveis à independência de 

colônias de nações europeias.  

d) Doutrina Monroe, que apregoava a independência e a autonomia política das nações latino-

americanas frente aos Estados Unidos. 

e) a ajuda militar da Santa Aliança que logrou em ajudar os movimentos emancipacionistas da América 

Latina contra os exércitos metropolitanos da Espanha. 

 

8. As colônias da América Latina conquistaram sua independência no decorrer do século XIX. Com 

relação a isso, assinale a alternativa correta.  

a) O Brasil foi a única ex-colônia que, uma vez livre do domínio da antiga metrópole, estruturou um 

governo monárquico e com uma frágil mas garantida unidade territorial.  

b) No geral, o processo de conquista da autonomia política pelas colônias americanas foi pacífico, 

sem ter ocorrido forte oposição da Espanha e Portugal contra os movimentos, pois estavam 

enfrentando as forças napoleônicas na Europa.  

c) Na grande maioria os movimentos de independência foram conduzidos pelas elites, com exceção 

do México, que, teve em Pancho Vila o herói de sua independência.  

d) Após a independência política, os países da América Latina passaram a sofrer a influência dos 

Estados Unidos que era, na época, o principal parceiro econômico dos mesmos.  

e) Imediatamente após a conquista da independência, os estados latino-americanos recém instados 

passaram por um período marcado pela instabilidade política e pela pacificação 
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9. 
da 'única revolta de escravos bem-sucedida da História'. No momento da Revolução Francesa, em 1789, 

a colônia francesa das Índias Ocidentais de Santo Domingo representava dois terços do comércio 

exterior da França e era o maior mercado individual para o tráfico negreiro europeu. Era a maior colônia 

do mundo, o orgulho da França e a inveja de todas as outras nações imperialistas. Sua estrutura era 

sustentada pelo trabalho de meio milhão de escravos. Dois anos após a Revolução Francesa, com seus 

reflexos em Santo Domingo, os escravos se revoltaram. Numa luta que se estendeu por 12 anos, eles 

derrotaram os brancos locais e os soldados da monarquia francesa, debelando também uma invasão 

espanhola, uma tentativa de invasão britânica com cerca de 60 mil homens e uma expedição francesa 

de tamanho similar comandada pelo cunhado de Napoleão. A derrota dessa expedição resultou no 

 
SADER, Emir. A grande revolução negra. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 04 jan. 2004.  

 

Refletindo acerca da Revolução Francesa, da Independência do Haiti e do processo de emancipação 

das colônias na América, pode-se concluir que:  

a) Os processos de emancipação das antigas colônias espanholas e portuguesas na América 

assemelhavam-se, em todos os aspectos, inclusive na adoção do regime de governo dos novos 

estados.  

b) A burguesia disputava espaço político na França. Essa luta repercutiu para além do continente 

europeu e influenciou os processos de emancipação política nas colônias ibéricas na América.  

c) A Independência do Brasil sofreu influência dos ideais da Revolução Francesa e Haitiana, o que 

ocasionou a Proclamação da República e também a Abolição da escravatura.  

d) Os processos de emancipação no continente latino-americano foram influenciados, tanto pela 

Revolução Francesa, quanto pela Haitiana, o que resultou na Independência de todas as colônias 

espanholas na América, ainda na década de 1820.  

e) Os ideais burgueses tiveram repercussão sobre as guerras de independência das colônias 

hispânicas, no século XIX, salvo o caso do Vice-Reino do Peru. 

 

10. Leia o texto a seguir:  

 

exterior, as ambiguidades da escravidão em contraste com os desafios das inovações que emanava dos 

principais centros do capitalismo. As usinas, ao substituírem os velhos engenhos, davam novo tom à 

vida. O mundo dos sobrados e das cidades, do vapor, das pontes de aço e das ferrovias, dos bacharéis, 

 
Fonte: MOTA, C. G. A experiência brasileira (1500-2000) formando história  ideias de Brasil: Formação de problemas (1817-

1850). Viagem incompleta. São Paulo: Ed. SENAC SP, 2000, p. 234.  

 

Baseado no texto, é correto afirmar:  

a) A monarquia brasileira se adequara aos ditames do progresso tecnológico e ao livre-mercado.  

b) A tradição do cotidiano colonial contrastava com as inovações do capitalismo industrial e da 

economia liberal. 

c) Os atrativos da vida urbana fomentaram a intensa migração do campo para a cidade  

d) O liberalismo econômico da Inglaterra lucrava com o tráfico negreiro, sendo favorável a manter o 

trabalho escravo.  

e) Os abolicionistas defendiam o fim do trabalho escravo e da monarquia, com a consolidação do 

regime republicano. 

  

 

QUESTÃO CONTEXTO  
 

 

A invasão da França napoleônica em diversos países auxiliou na independência de várias colônias europeias 

na América espanhola e na portuguesa. Comente, de que forma as guerras napoleônicas influenciaram tais 

processos de unificação. 
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GABARITO 

 

 

 

Exercícios 

 

1. b 

o nacionalismo foi vital para a formação dos novos países no século XIX, tanto na Europa quanto nas 

Américas. 

 

2. c 

o estímulo a industrialização foi o principal pontapé para a modernização dos países. 

 

3. e 

o texto faz alusão a luta das classes mexicanas que foi anterior a ruptura com a metrópole espanhola. 

 

4. e 

na América Latina foi comum a emergências de lideranças autoritários no pós-independência. 

 

5. b 

os chapetones eram os administradores e oficiais militares residentes da colônia e  sempre espanhóis. 

 

6. a 

como a maior produtora industrial, ela tinha que conquistar novas áreas de influência comercial. 

 

7. b  

As invasões napoleônicas são fundamentais para o entendimento no início do processo de 

independência.  

 

8. a 

a unidade territorial brasileira foi mantida graças ao empenho no combate das rebeliões regenciais. 

 

9. b 

a luta da burguesia francesa, influenciou tanto as elites econômicas da América Espanhola quanto os 

jacobinos negros, como eram chamados os libertadores do Haiti.  

 

10. b 

a exploração colonial, principalmente as baseadas na mão de obra escrava era um atraso ao capitalismo 

de mercado industrial.  

 

Questão Contexto. 
 

ncias da família real para o Rio de Janeiro, evento que é considerado o 

primeiro passo para a independências da América Portuguesa.  

 

Para a América Espanhola: ressaltar que a queda da monarquia espanhola após as invasões napoleônicas 

garantiu enorme liberdade para a colônia (cabildos livres), o que vai contribuir para que os movimentos de 

independência se iniciem.  

11.  
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Realismo / Naturalismo / Parnasianismo / 

Simbolismo / Machado de Assis 

20 

jun 
 

 

RESUMO   

 

 

I) O REALISMO 

 

Visando combater as fortes influências do Romantismo, no século XIX, o movimento Realista surge com uma 

reação ao subjetivismo e ao idealismo amoroso. Neste sentido, a literatura do realismo denuncia a hipocrisia 

das relações sociais e a formação do cenário burguês, prezando, ainda, por um resgate ao objetivismo. 

 

CONTEXTO HISTÓRICO 

 

Os principais acontecimentos da metade do século XIX que marcaram o contexto histórico realista são: 

- Valorização das correntes científicas; 

- Acelerado progresso tecnológico; 

- Revoltas Liberais; 

- Positivismo; 

- Empirismo; 

- Evolucionismo; 

- Influência determinista 

  

CARACTERÍSTICAS DO REALISMO 

 

Como o próprio nome da escola já pressupõe, o Realismo lida com fatos, com a realidade do homem e a 

sociedade em conjunto. Por se desvincular da subjetividade romântica, este movimento propõe uma visão 

crítica à realidade e às relações junto ao uso de uma linguagem culta e direta. Veja, abaixo, as principais 

características do Realismo: 

 

a) Objetivismo; 

b) Descritivismo; 

c) Compromisso com o real; 

d) Denúncia da hipocrisia humana; 

e) Retrato da mulher com qualidades, mas também, defeitos; 

f) Enfoque nos aspectos psicológicos; 

g) Herói problemático;  

h) Amor subordinado aos interesses;   

i) Apresentação dos costumes/valores da classe média; 

j) Universalismo.            

 

II) O NATURALISMO 

O naturalismo é uma corrente do realismo e tem um maior enfoque nas classes populares, assim, a literatura 

naturalista propõe uma nova maneira de observar a sociedade e denunciar a condição humana e a divisão de 

classes. É importante dizer que, por ser uma corrente do realismo, muitas de suas características remetem 

aos traços realistas, tais como a visão crítica, o descritivismo e a objetividade. 

 

CARACTERÍSTICAS DO NATURALISMO 

 

Veja, abaixo, os aspectos mais marcantes desse movimento: 

a) Visão determinista;   

b) Animalização dos personagens; 

c) Objetivismo científico; 

d) Sexualização do elemento feminino; 

e) Impessoalidade;       

f) Descritivismo; 



 

 
L

it
. 

g) Foco no coletivo; 

h) Valorização de aspectos biológicos; 

i) Despreocupação com a moral;             

j) Linguagem mais simples. 

  

Os grandes nomes dessa época eram Júlio Ribeiro, Domingos Olímpio, Adolfo Caminha, Raul Pompeia e 

Aluísio Azevedo. Este último é o prin

 

 

O ROMANCE DE TESE 

 

O romance de tese tem influência da visão determinista em seu texto, em outras palavras, o narrador tenta 

mostrar que o homem não consegue vencer e é movido pelas forças no meio, da raça e do contexto histórico. 

Dessa maneira, há uma valorização dos aspectos patológicos e, para o leitor, a previsibilidade de entender 

que os personagens não conseguem promover nenhum tipo de transgressão, pois estão vinculados ao 

Determinismo da época. 

 

O PARNASIANISMO 

 

Visando combater a expansão da idealização amorosa provocada pelo Romantismo e resgatando elementos 

da cultura neoclássica, o movimento Parnasiano do século XIX valorizava a arte clássica e a harmonização de 

ideias na poesia.  

 

 
http://www.patrimonioslz.com.br/CULTURA/ICON/FOTOPARNASO.jpg 

 

CONTEXTO HISTÓRICO 

 

O contexto histórico do parnasianismo se situa ao final do século XIX, com isso, esse período já adianta uma 

transição de pensamentos e ideais para o século XX. Entre os principais acontecimentos, no Brasil, há a 

Abolição da Escravatura (1888) e a Proclamação da República (1889). No cenário europeu, há a influência dos 

anseios da 1º Guerra Mundial. No entanto, ainda que esse momento marcasse uma intensa movimentação 

político-ideológica, o poeta parnasiano não se posiciona, omitindo o contexto histórico em sua poesia. 

  

 

CARACTERÍSTICAS DO PARNASIANISMO 

 

Em relação aos movimentos do século XIX, iremos perceber que sua propagação temática, em geral, sempre 

visa combater algum aspecto de uma corrente anterior, como é o caso do Parnasianismo, que tenta romper 

com a idealização amorosa do Romantismo. 

Além disso, os parnasos acreditavam que a verdadeira produção artística era aquela que valorizasse 

elementos da cultura clássica, por isso, a retomada da influência da mitologia greco-latina e o alto rigor 

características do Parnasianismo: 

 

http://www.patrimonioslz.com.br/CULTURA/ICON/FOTOPARNASO.jpg
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a) Objetivismo; 

b) Racionalismo; 

c) Caráter descritivo; 

 

e) Universalismo; 

f) Imparcialidade; 

g) Isolamento do poeta (concentração); 

h) Contenção de sentimentos; 

i) Retomada de elementos da cultura greco-latina. 

  

Ainda sobre o Parnasianismo, os aspectos mais marcantes de sua forma estrutural são: 

- Obsessão pelo alto rigor formal;          

- Valorização do soneto; 

- Uso versos decassílabos e alexandrinos; 

- Linguagem culta e rebuscada; 

- Uso de rimas ricas e preciosas; 

- Estrofes regulares. 

 

No Brasil, os autores de maior popularidade parnasiana são Olavo Bilac, Alberto de Oliveira, Raimundo 

Correia, Vicente de Carvalho, Francisca Júlia e Teófilo Dias. Além disso, é importante ressaltar que embora 

os textos parnasianos, de forma geral, combatessem a subjetividade, isso não significa que os autores não 

aprofundavam sua expressividade emocional, produzindo alguns poemas, inclusive, com ares românticos.   

 

Leia, abaixo, um poema de Olavo Bilac e observe como o eu lírico se distancia da contenção amorosa: 

 

Tercetos 

      

Entre dois beijos que me fosse embora. 

Eu, com os olhos em lágrimas, dizia: 

Espera ao menos o desponde da aurora!            

Tua alcova é cheirosa como um ninho...              

E olha que escuridão há lá por fora!      

 

Como queres que eu vá, triste e sozinho,            

Casando a treva e o frio de meu peito  

Ao frio e à treva que há pelo caminho?!              

 

Ouves? é o vento! é um temporal desfeito!        

Não me arrojes à chuva e à tempestade!            

Não me exiles do vale do teu leito!        

 

Morrerei de aflição e de saudade...       

Espera! até que o dia resplandeça,        

Aquece-me c  

  

O SIMBOLISMO 

  

O movimento simbolista surge ao final do século XIX, trazendo em sua poesia uma nova visão sobre o mundo. 

O simbolismo retoma aspectos do Romantismo, como o uso da subjetividade, por exemplo, e o 

aprofundamento das emoções. Além disso, com o intuito de desvincular-se de questões materiais, a poesia 

simbolista aprecia o plano transcendental, ou seja, o plano espiritual torna-se muito mais valorizado do que 

o plano concreto, o da matéria.   

  

CONTEXTO HISTÓRICO 

  

Esse período é marcado por muitas movimentações sociais e econômicas em contexto mundial. Entre elas, 

podemos citar: os reflexos econômicos e o progresso comercial da Revolução Industrial; as aspirações 

democráticas da Revolução Francesa, a ascensão da burguesia, a exclusão das camadas mais baixas em 

relação ao seu desenvolvimento igualitário e distribuição de renda e, também, a obtenção de lucros do 
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Imperialismo são fatores que fizeram com que o homem daquele momento se sentisse frustrado com as 

promessas de igualdade e oportunidade para todos.   

 

Neste sentido, iremos perceber que o homem tenta fugir dessa realidade e passa por uma crise existencial, 

aprofundando seus sentimentos e retomando a traços pessimistas, principalmente a características da 2ª 

Geração Romântica. Ademais, a temática simbolista reage ao esquema materialista do século XIX, como 

também, a objetividade propagada pelas correntes cientificistas. 

 

 
 

Na França, vivia-

mudanças, entre elas, culturais, tecnológicas, literárias, artísticas e de pensamento. Sobre as influências 

Arthur Rimbaud, Paul Verlaine e Stéphane Mallarmé. 

  

CARACTERÍSTICAS DO SIMBOLISMO 

 

Veja, abaixo, os principais aspectos do movimento Simbolista: 

 

a) Valorização do plano metafísico; 

b) Misticismo; 

c) Pessimismo; 

d) Subjetividade 

e) Caráter sugestivo; 

f) Aproximação ao elemento noturno; 

g) Referências ao plano religioso; 

h) Culto ao sonho; 

i) Aproximação com o campo inconsciente do indivíduo. 

 

Em relação aos aspectos mais marcantes da forma, temos a valorização da linguagem culta, o uso de sonetos, 

a musicalidade, o uso de figuras de linguagem (como metáforas, sinestesias, assonâncias e aliterações) e o 

predomínio de rimas. 

É importante dizer ainda que, no Brasil, os principais autores foram Alphonsus de Guimaraens e Cruz e Souza. 

Esse último é o grande nome desse movimento e se destaca por apresentar em sua poesia uma abordagem 

sobre a condição humana, a valorização da melancolia e a espiritualidade.  

 

MACHADO DE ASSIS 

 

Joaquim Maria Machado de Assis é um dos maiores nomes da literatura brasileira. De origem humilde e 

mestiça, o carioca, gago e epilético, nascido no Morro do Livramento, atuou como jornalista, cronista, 

crítico, dramaturgo e poeta, superando os preconceitos através de seu inegável talento autodidata. O 

primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras é o principal nome do Realismo brasileiro, mas sua obra 

deixou um legado para diferentes estilos e gêneros literários. 
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No início de sua carreira, apostou em textos mais tradicionais, mas logo foi desenvolvendo um estilo muito 

particular de produção literária com fortes influências de Alemeida Garrett, romancista português. Sua 

extensa produção inspirou grandes nomes  como Olavo Bilac e Lima Barreto  e ainda inspira escritores 

contemporâneos. 

estilo original e reticente que transborda humor pessimista, ironia e profunda observação psicológica de suas 

personagens, Machado presenteou nossa literatura com obras singulares.  Como não se intrigar com o 

psicoexistenciais e tendenciosas sobre um suposto triângulo amoroso? Machado é atemporal pela forma 

com a qual ele trata as questões em seus romances.  Dentre as questões sem resposta que perpassam a 

existência da humanidade, uma delas foi trazida pelo autor: Capitu traiu Bentinho ou não? 

 

CARACTERÍSTICAS MACHADIANAS 

  

As obras machadianas eram produzidas, em sua maioria, em prosa e com o aprofundamento psicológico de 

personagens e, um dos elementos mais significativos, é o posicionamento do narrador. Com caráter 

persuasivo, o narrador que por muitas vezes também é personagem- é ativo ao longo do enredo e dialoga 

o tempo inteiro com o leitor. Além disso, em alguns momentos, interfere no enredo e admite uma posição 

provocadora sobre seu posicionamento, incitando que o interlocutor também pense da mesma forma. 

 Outro ponto interessante a ser abordado, é o da descrição feminina, que está longe da figura idealizada da 

escola Romântica. Aqui, a mulher é mais concreta, abordada não só por suas qualidades, mas também por 

seus defeitos. É uma mulher real, sem ser fantasiada pelo narrador. Por fim, a ironia machadiana e o ceticismo 

também são uns dos principais aspectos que fazem referência ao autor. Com um toque humorístico e, por 

muitas vezes sutil, estes conseguem expressar  com inteligência  as verdadeiras intenções do autor, 

fazendo abordagens sobre a hipocrisia humana, as relações por interesse, o adultério, a infelicidade no 

casamento, a ascensão social, o egocentrismo, entre outras. 

 

Leia um trecho do Capítulo I de Memórias Póstumas de Brás Cubas, publicado pela primeira vez em 1881: 

 

Óbito do Autor 

 

 Algum tempo hesitei se devia abrir estas memórias pelo princípio ou pelo fim, isto é, se poria em 

primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Suposto o uso vulgar seja começar pelo nascimento, 

duas considerações me levaram a adotar diferente método: a primeira é que eu não sou propriamente um 

autor defunto, mas um defunto autor, para quem a campa foi outro berço; a segunda é que o escrito ficaria 

assim mais galante e mais novo. Moisés, que também contou a sua morte, não a pôs no intróito, mas no cabo; 

diferença radical entre este livro e o Pentateuco. 

                      Dito isto, expirei às duas horas da tarde de uma sexta-feira do mês de agosto de 1869, na minha 

bela chácara de Catumbi. Tinha uns sessenta e quatro anos, rijos e prósperos , era solteiro, possuía cerca de 

trezentos contos e fui acompanhado ao cemitério por onze amigos. Onze amigos! Verdade é que não houve 

cartas nem anúncios. Acresce que chovia - peneirava - uma chuvinha miúda, triste e constante, tão constante 

e tão triste, que levou um daqueles fiéis da última hora a intercalar esta engenhosa idéia no discurso que 

proferiu à beira de minha cova: "Vós , que o conhecestes, meus senhores, vós podeis dizer comigo que a 

natureza parece estar chorando a perda irreparável de um dos mais belos caracteres que tem honrado a 

humanidade. Este ar sombrio, estas gotas do céu, aquelas nuvens escuras que cobrem o azul como um crepe 

funéreo, tudo isso é a dor crua e má que lhe rói à natureza as mais íntimas entranhas; tudo isso é um sublime 

louvor ao nosso ilustre finado. 

 

Sugestões de leitura: 

 

Memórias Póstumas de Brás Cubas (Romance) 

Dom Casmurro (Romance) 

A Carteira (Conto) 

A Cartomante (Conto) 

Pai contra mãe (Conto) 
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EXERCÍCIOS  
 

 

1. Assinale a alternativa correta. 
Mas Luísa, a Luisinha, saiu muito boa dona de casa; tinha cuidados muito simpáticos nos seus arranjos; 

era asseada, alegre como um passarinho, como um passarinho amiga do ninho e das carícias do macho; 

e aquele serzinho louro e meigo veio dar à sua casa um encanto sério. 
(...) 
Estavam casados havia três anos. Que bom que tinha sido! Ele próprio melhorara; achava-se mais 

inteligente, mais 
alegre ... E recordando aquela existência fácil e doce, soprava o fumo do charuto, a perna traçada, a 

alma dilatada, sentindo-se tão bem na vida como no seu jaquetão de flanela! 
Eça de Queirós, O primo Basílio 

 
a) A prosa realista, com intuito moralizador, desmascara o casamento por interesse, tão comum no 

século XIX, para defender uma relação amorosa autêntica, segundo princípios filosóficos do 

platonismo. 

b) A prosa romântica analisa mais profundamente a natureza humana, evitando a apresentação de 

caracteres padronizados em termos de paixões, virtudes e defeitos. 

c) A prosa realista põe em cena personagens tipificados que, metamorfoseados em heróis valorosos, 

correspondem à expressão da consciência e valores coletivos. 

d) A prosa realista, apoiando-se em teorias cientificistas do século XIX, empreende a análise de 

instituições burguesas, como o casamento, por exemplo, denunciando as bases frágeis dessa 

união. 

e) A prosa romântica recria o passado histórico com o intuito de ironizar os mitos nacionais. 

 

2. Assinale a alternativa em que se encontram características da prosa do Realismo. 
a) Objetivismo; subordinação dos sentimentos a interesses sociais; críticas às instituições decadentes 

da sociedade burguesa. 

b) Idealização do herói; amor visto como redenção; oposição aos valores sociais. 

c) Casamento visto como arranjo de conveniência; descrição objetiva; idealização da mulher. 

d) Linguagem metafórica; protagonista tratado como anti-herói; sentimentalismo. 

e) Espírito de aventura; narrativa lenta; impasse amoroso solucionado pelo final feliz. 

 

3. "Marcela amou-me durante quinze meses e onze contos de réis [...]". 
 
Neste trecho, de Memórias póstumas de Brás Cubas, Machado de Assis: 
a) surpreende o leitor com um vocabulário exótico e comparações inesperadas. 

b) dá seu depoimento autobiográfico e impressionista, através de um estilo rebuscado e colorido. 

c) explora com muita felicidade a "psicologia feminina", razão pela qual foi aceito com entusiasmo 

pelo público ansioso de uma literatura romântica. 

d) focaliza o emergente proletariado fluminense e os interesses ocultos por trás de suas ações 

aparentemente triviais. 

e) dá um exemplo da ironia e do humor característicos de sua obra, frutos de um profundo 

pessimismo. 

 

4. 
e fêmeas. Uns, após outros, lavavam 

altura de uns cinco palmos. O chão inundava-se. As mulheres precisavam já prender as saias entre as 

coxas para não as molhar; viase-lhes a tostada nudez dos braços e do pescoço, que elas despiam, 

suspendendo o cabelo todo para o alto do casco; os homens, esses não se preocupavam em não 

molhar o pêlo, ao contrário metiam a cabeça bem debaixo da água e esfregavam com força as ventas 

 
(AZEVEDO, Aluísio de. O Cortiço. São Paulo: Martins Fontes, 1968.) 
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Este fragmento pertence a O Cortiço, obra emblemática do Naturalismo. São características desse 

fragmento, típicas desse movimento literário, entre outras, 
a) o idealismo na descrição feminina.  
b) a sensualidade idealizada.  
c) a visão da realidade atrelada aos elementos naturais.  
d) a fuga à realidade, a partir de um local idealizado, como o cortiço.  
e) a descrição visando aproximar homens de animais e destacar aspectos desagradáveis do ambiente. 

 

5. Assinale a alternativa em que se caracteriza a estética simbolista. 
a) Culto do contraste, que opõe elementos como amor e sofrimento, vida e morte, razão e fé, numa 

tentativa de conciliar pólos antagônicos. 

b) Busca do equilíbrio e da simplicidade dos modelos greco-romanos, através, sobretudo, de uma 

linguagem simples, porém nobre. 

c) Culto do sentimento nativista, que faz do homem primitivo e sua civilização um símbolo de 

independência espiritual, política, social e literária. 

d) Exploração de ecos, assonância, aliterações, numa tentativa de valorizar a sonoridade da 

linguagem, aproximando-a da música. 

e) Preocupação com a perfeição formal, sobretudo com o vocabulário carregado de termos 

científicos, o que revela a objetividade do poeta. 

   

6. "Hão de chorar por ela os cinamomos, 
Murchando as flores ao tombar do dia. 
Dos laranjais hão de cair os pomos, 
Lembrando-se daquela que os colhia." 

  
Uma das linhas temáticas da poesia de Alphonsus de Guimaraens, como se observa no exemplo, é a: 
a) amada morta 
b) religiosidade profunda 
c) transfiguração do amor 
d) atmosfera litúrgica 
e) paisagem mariana 
 

7. No trecho abaixo, o narrador, ao descrever a personagem, critica sutilmente um outro estilo de época: 

o romantismo. 

nossa raça, e, com certeza, a mais voluntariosa. Não digo que já lhe coubesse a primazia da beleza, 

entre as mocinhas do tempo, porque isto não é romance, em que o autor sobredoura a realidade e 

fecha os olhos às sardas e espinhas; mas também não digo que lhe maculasse o rosto nenhuma sarda 

ou espinha, não. Era bonita, fresca, saía das mãos da natureza, cheia daquele feitiço, precário e eterno, 

 
(ASSIS, Machado de. Memórias Póstumas de Brás Cubas. Rio de Janeiro: Jackson,1957.) 

 
A frase do texto em que se percebe a crítica do narrador ao romantismo está transcrita na alternativa:  
a) ... o autor sobredoura a realidade e fecha os olhos às sardas e espinhas ...  
b) ... era talvez a mais atrevida criatura da nossa raça ...  
c) Era bonita, fresca, saía das mãos da natureza, cheia daquele feitiço, precário e eterno, ...  
d) Naquele tempo contava apenas uns quinze ou dezesseis anos ...  
e) ... o indivíduo passa a outro indivíduo, para os fins secretos da criação. 

 

8. Um dia, meu pai tomou-me pela mão, minha mãe beijou-me a testa, molhando-me de lágrimas os 

cabelos e eu parti. 
Duas vezes fora visitar o Ateneu antes da minha instalação.      
Ateneu era o grande colégio da época. Afamado por um sistema de nutrido reclame, mantido por um 

diretor que de tempos a tempos reformava o estabelecimento, pintando-o jeitosamente de novidade, 

como os negociantes que liquidam para recomeçar com artigos de última remessa; o Ateneu desde 
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muito tinha consolidado crédito na preferência dos pais, sem levar em conta a simpatia da meninada, 

a cercar de aclamações o bombo vistoso dos anúncios.  
O Dr. Aristarco Argolo de Ramos, da conhecida família do Visconde de Ramos, do Norte, enchia o 

império com o seu renome de pedagogo. Eram boletins de propaganda pelas províncias, conferências 

em diversos pontos da cidade, a pedidos, à substância, atochando a imprensa dos lugarejos, caixões, 

sobretudo, de livros elementares, fabricados às pressas com o ofegante e esbaforido concurso de 

professores prudentemente anônimos, caixões e mais caixões de volumes cartonados em Leipzig, 

inundando as escolas públicas de toda a parte com a sua invasão de capas azuis, róseas, amarelas, em 

que o nome de Aristarco, inteiro e sonoro, oferecia-se ao pasmo venerador dos esfaimados de alfabeto 

dos confins da pátria. Os lugares que os não procuravam eram um belo dia surpreendidos pela 

enchente, gratuita, espontânea, irresistível! E não havia senão aceitar a farinha daquela marca para o 

pão do espírito. 
POMPÉIA, R. O Ateneu. São Paulo: Scipione, 2005. 

  
Ao descrever o Ateneu e as atitudes de seu diretor, o narrador revela um olhar sobre a inserção social 

do colégio demarcado pela: 
a) ideologia mercantil da educação, repercutida nas vaidades pessoais. 
b) interferência afetiva das famílias, determinantes no processo educacional. 
c) produção pioneira de material didático, responsável pela facilitação do ensino. 
d) ampliação do acesso à educação, com a negociação dos custos escolares. 
e) cumplicidade entre educadores e famílias, unidos pelo interesse comum do avanço social. 

 

9. Mas Luísa, a Luisinha, saiu muito boa dona de casa; tinha cuidados muito simpáticos nos seus arranjos; 

era asseada, alegre como um passarinho, como um passarinho amiga do ninho e das carícias do macho; 

e aquele serzinho louro e meigo veio dar à sua casa um encanto sério. 
(...) 
Estavam casados havia três anos. Que bom que tinha sido! Ele próprio melhorara; achava-se mais 

inteligente, mais alegre ... E recordando aquela existência fácil e doce, soprava o fumo do charuto, a 

perna traçada, a alma dilatada, sentindo-se tão bem na vida como no seu jaquetão de flanela! 
Eça de Queirós, O primo Basílio 

  
No texto encontra-se 
a) um narrador de 3ª- pessoa que, do ponto de vista da figura feminina, narra as aventuras de um casal 

apaixonado. 

b) um narrador-personagem, identificado como o marido de Luísa, que enaltece os prazeres do amor. 

c) um narrador-personagem que descreve a mulher como uma dona de casa cuidadosa e inteligente, 

atributos incomuns na época. 

d) um narrador de 1ª- pessoa que se utiliza do discurso direto para dar voz ao marido de Luísa. 

e) um narrador onisciente que, por meio do discurso indireto livre, desvenda os pensamentos do 

marido de Luísa. 

 

10. Sobre o Realismo, assinale a alternativa INCORRETA. 
a) O Realismo surgiu na Europa, como reação ao Naturalismo. 
b) O Realismo e o Naturalismo têm as mesmas bases, embora sejam movimentos diferentes. 
c) O Realismo surgiu como consequência do cientificismo do século XIX. 
d) Gustave Flaubert foi um dos precursores do Realismo. Escreveu Madame Bovary. 
e) Emile Zola escreveu romances de tese e influenciou escritores brasileiros. 

 

11. Leia o texto abaixo, retirado de O Cortiço, e faça o que se pede: 

e janelas alinhadas. Um acordar alegre e farto de quem dormiu de uma assentada, sete horas de 

chumbo. 
 

O rumor crescia, condensando-se; o zunzum de todos os dias acentuava-se; já se não destacavam 

vozes dispersas, mas um só ruído compacto que enchia todo o cortiço. Começavam a fazer compras 

na venda; ensarilhavam-se discussões e rezingas; ouviam-se gargalhadas e pragas; já se não falava, 

gritava-se. Sentia-se naquela fermentação sanguínea, naquela gula viçosa de plantas rasteiras que 
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mergulham os pés vigorosos na lama preta e nutriente da vida, o prazer animal de existir, a triunfante 

satisfação de respirar sobre a terra. 
(AZEVEDO, Aluísio. O cortiço. 15. ed. São Paulo: Ática, 1984. p. 28-29.) 

 
Assinale a alternativa que NÃO corresponde a uma possível leitura do fragmento citado: 
a) No texto, o narrador enfatiza a força do coletivo. Todo o cortiço é apresentado como um 

personagem que, aos poucos, acorda como uma colmeia humana. 

b) O texto apresenta um dinamismo descritivo, ao enfatizar os elementos visuais, olfativos e auditivos. 

c) O discurso naturalista de Aluísio Azevedo enfatiza nos personagens de O Cortiço o aspecto 

prazer de existir. 

d) Através da descrição do despertar do cortiço, o narrador apresenta os elementos introspectivos 

dos personagens, procurando criar correspondências entre o mundo físico e o metafísico. 

e) Observa-se, no discurso de Aluísio Azevedo, pela constante utilização de metáforas e sinestesias, 

uma preocupação em apresentar elementos descritivos que comprovem a sua tese determinista. 

 

12. São características da linguagem naturalista, exceto: 
a) Determinismo; 
b) Preferência por temas de patologia social; 
c) Objetivismo científico e impessoalidade; 
d) Linguagem simples; 
e) Subjetividade. 

 

13. Assinale a alternativa incorreta sobre a prosa naturalista: 
a) As personagens expressam a dependência do homem às leis naturais. 

b) O estilo caracteriza-se por um descritivismo intenso, capaz de refletir a visualização pictórica dos 

ambientes. 

c) Os tipos são muito bem delimitados, física e moralmente, compondo verdadeiras representações 

caricaturais. 

d) Tem como objetivo maior aprofundar a dimensão psicológica das personagens. 

e) comportamento das personagens e sua movimentação no espaço determinam-lhe a condição 

narrativa. 

 

14. A questão a seguir baseia-se no seguinte fragmento do romance O cortiço (1890), de Aluísio Azevedo 

(1857-1913). 
O cortiço 

-se um entra-e-sai de marimbondos defronte daquelas cem casinhas ameaçadas pelo fogo. 

Homens e mulheres corriam de cá para lá com os tarecos ao ombro, numa balbúrdia de doidos. O 

pátio e a rua enchiam-se agora de camas velhas e colchões espocados. Ninguém se conhecia naquela 

zumba de gritos sem nexo, e choro de crianças esmagadas, e pragas arrancadas pela dor e pelo 

desespero. Da casa do Barão saíam clamores apopléticos; ouviam-se os guinchos de Zulmira que se 

espolinhava com um ataque. E começou a aparecer água. Quem a trouxe? Ninguém sabia dizê-lo; mas 

viam-se baldes e baldes que se despejavam sobre as chamas. 
Os sinos da vizinhança começaram a badalar. E tudo era um clamor. A Bruxa surgiu à janela da sua casa, 

como à boca de uma fornalha acesa. Estava horrível; nunca fora tão bruxa. O seu moreno trigueiro, de 

cabocla velha, reluzia que nem metal em brasa; a sua crina preta, desgrenhada, escorrida e abundante 

como as das éguas selvagens, dava-lhe um caráter fantástico de fúria saída do inferno. 
E ela ria-se, ébria de satisfação, sem sentir as queimaduras e as feridas, vitoriosa no meio daquela orgia 

de fogo, com que ultimamente vivia a sonhar em segredo a sua alma extravagante de maluca. Ia atirar-

se cá para fora, quando se ouviu estalar o madeiramento da casa incendiada, que abateu rapidamente, 

sepultando a louca num montão de brasas. 
(Aluísio Azevedo) 
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O caráter naturalista nessa obra de Aluísio Azevedo oferece, de maneira figurada, um retrato de nosso 

país, no final do século XIX. Põe em evidência a competição dos mais fortes, entre si, e estes, 

esmagando as camadas de baixo, compostas de brancos pobres, mestiços e escravos africanos. No 

ambiente de degradação de um cortiço, o autor expõe um quadro tenso de misérias materiais e 

humanas. No fragmento, há várias outras características do Naturalismo.  
Aponte a alternativa em que as duas características apresentadas são corretas. 
a) Exploração do comportamento anormal e dos instintos baixos; enfoque da vida e dos fatos sociais 

contemporâneos ao escritor. 

b) Visão subjetivista dada pelo foco narrativo; tensão conflitiva entre o ser humano e o meio ambiente. 

c) Preferência pelos temas do passado, propiciando uma visão objetiva dos fatos; crítica aos valores 

burgueses e predileção pelos mais pobres. 

d) A onisciência do narrador imprime-lhe o papel de criador, e se confunde com a ideia de Deus; 

utilização de preciosismos vocabulares, para enfatizar o distanciamento entre a enunciação e os 

fatos enunciados. 

e) Exploração de um tema em que o ser humano é aviltado pelo mais forte; predominância de 

elementos anti científicos, para ajustar a narração ao ambiente degradante dos personagens. 

 

15. E Jerônimo via e escutava, sentindo ir-se-lhe toda a alma pelos olhos enamorados. Naquela mulata 

estava o grande mistério, a síntese das impressões que ele recebeu chegando aqui: ela era a luz ardente 

do meio-dia; ela era o calor vermelho das sestas da fazenda; era o aroma quente dos trevos e das 

baunilhas, que o atordoara nas matas brasileiras; era a palmeira virginal e esquiva que se não torce a 

nenhuma outra planta; era o veneno e era o açúcar gostoso; era o sapoti mais doce que o mel e era a 

castanha do caju, que abre feridas com o seu azeite de fogo; ela era a cobra verde e traiçoeira, a lagarta 

viscosa, a muriçoca doida, que esvoaçava havia muito tempo em torno do corpo dele, assanhando-lhe 

os desejos, acordando-lhe as fibras embambecidas pela saudade da terra, picando-lhe as artérias, para 

lhe cuspir dentro do sangue uma centelha daquele amor setentrional, uma nota daquela música feita 

de gemidos de prazer, uma larva daquela nuvem de cantáridas que zumbiam em torno da Rita Baiana 

e espalhavam-se pelo ar numa fosforescência afrodisíaca. 
(O Cortiço) 

 
Em que pese a oposição programática do Naturalismo ao Romantismo, verifica-se no excerto  e na 

obra a que pertence  a presença de uma linha de continuidade entre o movimento romântico e a 

corrente naturalista brasileira, a saber, a 
a) exaltação patriótica da mistura de raças. 
b) necessidade de autodefinição nacional. 
c) aversão ao cientificismo. 
d) recusa dos modelos literários estrangeiros. 
e) idealização das relações amorosas. 

 

16. um dia de manhã, estando a passear na chácara, pendurou-me uma ideia no trapézio que 

eu tinha no cérebro. Uma vez pendurada, entrou a bracejar, a pernear, a fazer as mais arrojadas 

cabriolas de volatim, que é possível crer. Eu deixei-me estar a contemplá-la. Súbito, deu um grande 

salto, estendeu os braços e as pernas, até tomar a forma de um X: decifra-me ou devoro-  
(Memórias póstumas de Brás Cubas  Machado de Assis) 

Sobre o texto mostrado, pode-se dizer que: 

a) o autor faz uma abordagem superficial da situação. 

b) o autor preocupa-se com os detalhes, por meio de minuciosa descrição. 

c) o autor dá relevância a outras circunstâncias, negligenciando o foco do assunto. 

d) o autor não mostra preocupação com o discernimento do leitor, pois apenas sugere situações. 

e) contempla a si próprio, num ritual egocêntrico e narcisista. 

 

17. Era a primeira vez que as duas iam ao morro do Castelo. Começaram a subir pelo lado da Rua do 

Carmo. Muita gente há no Rio de Janeiro que nunca lá foi, muita haverá morrido, muita mais nascerá 

e morrerá sem lá pôr os pés. Nem todos podem dizer que conhecem uma cidade inteira. Um velho 

inglês, que aliás andara terras e terras, confiava-me há muitos anos em Londres que de Londres só 

conhecia bem o seu clube, e era o que lhe bastava da metrópole e do mundo.  
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Natividade e Perpétua conheciam outras partes, além de Botafogo, mas o morro do Castelo, por mais 

que ouvissem falar dele e da cabocla que lá reinava em 1871, era-lhes tão estranho e remoto como o 

clube. O íngreme, o desigual, o mal calçado da ladeira mortificavam os pés às duas pobres donas. Não 

obstante, continuavam a subir, como se fosse penitência, devagarinho, cara no chão, véu para baixo. 

A manhã trazia certo movimento; mulheres, homens, crianças que desciam ou subiam, lavadeiras e 

soldados, algum empregado, algum lojista, algum padre, todos olhavam espantados para elas, que 

aliás vestiam com grande simplicidade; mas há um donaire* que se não perde, e não era vulgar 

naquelas alturas. A mesma lentidão no andar, comparada à rapidez das outras pessoas, fazia desconfiar 

que era a primeira vez que ali iam. (...)  
Com efeito, as duas senhoras buscavam disfarçadamente o número da casa da cabocla, até que deram 

com ele. A casa era como as outras, trepada no morro. Subia-se por uma escadinha, estreita, sombria, 

adequada à aventura. Quiseram entrar depressa, mas esbarraram com dous sujeitos que vinham saindo, 

e coseram-se ao portal. Um deles perguntou-lhes familiarmente se iam consultar a adivinha.  
 Perdem o seu tempo, concluiu furioso, e hão de ouvir muito disparate...  
 É mentira dele, emendou o outro, rindo; a cabocla sabe muito bem onde tem o nariz.  

Hesitaram um pouco; mas, logo depois advertiram que as palavras do primeiro eram sinal certo da 

vidência e da franqueza da adivinha; nem todos teriam a mesma sorte alegre. A dos meninos da 

Natividade podia ser miserável, e então... Enquanto cogitavam passou fora um carteiro, que as fez subir 

mais depressa, para escapar a outros olhos. Tinham fé, mas tinham também vexame da opinião, como 

um devoto que se benzesse às escondidas.  
Velho caboclo, pai da adivinha, conduziu as senhoras à sala. (...)  

 Minha filha já vem, disse o velho. As senhoras como se chamam?  
(...)  
A falar verdade, temiam o seu tanto, Perpétua menos que Natividade. A aventura parecia audaz, e 

algum perigo possível. Não ponho aqui os seus gestos; imaginai que eram inquietos e desconcertados. 

Nenhuma dizia nada. Natividade confessou depois que tinha um nó na garganta. Felizmente, a cabocla 

não se demorou muito; ao cabo de três ou quatro minutos, o pai a trouxe pela mão, erguendo a cortina 

do fundo.  
MACHADO DE ASSIS Esaú e Jacó. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1976. 

 
A caracterização das personagens centrais se faz, em grande medida, em relação com a composição 

do espaço onde circulam. No segundo parágrafo (l. 6-14), observa-se essa relação na ênfase dada ao 

seguinte aspecto retratado no ambiente:  
a) censura moral  
b) rotinas de trabalho  
c) preconceito religioso  
d) diferenças de gênero 

 

18. Era a primeira vez que as duas iam ao morro do Castelo. Começaram a subir pelo lado da Rua do 

Carmo. Muita gente há no Rio de Janeiro que nunca lá foi, muita haverá morrido, muita mais nascerá 

e morrerá sem lá pôr os pés. Nem todos podem dizer que conhecem uma cidade inteira. Um velho 

inglês, que aliás andara terras e terras, confiava-me há muitos anos em Londres que de Londres só 

conhecia bem o seu clube, e era o que lhe bastava da metrópole e do mundo.  
Natividade e Perpétua conheciam outras partes, além de Botafogo, mas o morro do Castelo, por mais 

que ouvissem falar dele e da cabocla que lá reinava em 1871, era-lhes tão estranho e remoto como o 

clube. O íngreme, o desigual, o mal calçado da ladeira mortificavam os pés às duas pobres donas. Não 

obstante, continuavam a subir, como se fosse penitência, devagarinho, cara no chão, véu para baixo. 

A manhã trazia certo movimento; mulheres, homens, crianças que desciam ou subiam, lavadeiras e 

soldados, algum empregado, algum lojista, algum padre, todos olhavam espantados para elas, que 

aliás vestiam com grande simplicidade; mas há um donaire* que se não perde, e não era vulgar 

naquelas alturas. A mesma lentidão no andar, comparada à rapidez das outras pessoas, fazia desconfiar 

que era a primeira vez que ali iam. (...)  
Com efeito, as duas senhoras buscavam disfarçadamente o número da casa da cabocla, até que deram 

com ele. A casa era como as outras, trepada no morro. Subia-se por uma escadinha, estreita, sombria, 

adequada à aventura. Quiseram entrar depressa, mas esbarraram com dous sujeitos que vinham saindo, 

e coseram-se ao portal. Um deles perguntou-lhes familiarmente se iam consultar a adivinha.  
 Perdem o seu tempo, concluiu furioso, e hão de ouvir muito disparate...  
 É mentira dele, emendou o outro, rindo; a cabocla sabe muito bem onde tem o nariz.  
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Hesitaram um pouco; mas, logo depois advertiram que as palavras do primeiro eram sinal certo da 

vidência e da franqueza da adivinha; nem todos teriam a mesma sorte alegre. A dos meninos da 

Natividade podia ser miserável, e então... Enquanto cogitavam passou fora um carteiro, que as fez subir 

mais depressa, para escapar a outros olhos. Tinham fé, mas tinham também vexame da opinião, como 

um devoto que se benzesse às escondidas.  
Velho caboclo, pai da adivinha, conduziu as senhoras à sala. (...)  

 Minha filha já vem, disse o velho. As senhoras como se chamam?  
(...)  
A falar verdade, temiam o seu tanto, Perpétua menos que Natividade. A aventura parecia audaz, e 

algum perigo possível. Não ponho aqui os seus gestos; imaginai que eram inquietos e desconcertados. 

Nenhuma dizia nada. Natividade confessou depois que tinha um nó na garganta. Felizmente, a cabocla 

não se demorou muito; ao cabo de três ou quatro minutos, o pai a trouxe pela mão, erguendo a cortina 

do fundo.  
MACHADO DE ASSIS Esaú e Jacó. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1976. 

 
No texto de Machado de Assis, narra-se um episódio protagonizado por duas personagens que se 

dirigem a uma consulta com uma adivinha. Com base no exposto no texto, uma motivação para essa 

consulta pode ser descrita como:  
a) preocupação oriunda de perda de bens  
b) decepção em virtude de traição de amigos  
c) angústia em função de mudanças no trabalho  
d) ansiedade derivada de acontecimentos na família 

 

QUESTÃO CONTEXTO  
 

 

 

 
 
Considerando a narrativa inovadora de Memórias Póstumas de Brás Cubas, relacione a imagem apresentada 

com o famoso ditado popular, explicando a intertextualidade contida na charge. 
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GABARITO 

 

 

Exercícios 
 
1. d 

Comentário: A obra realista retratava a hipocrisia humana, assim como o interesse presente nas relações 

de um casamento interesseiro.  

 

2. a 

Comentário: A alternativa A apresenta algumas das principais características do Realismo: o objetivismo, 

o interesse presente nas relações entre os indivíduos e a crítica à sociedade burguesa. 

 

3. e 

Comentário: Neste fragmento da obra de Machado de Assis, é possível perceber a ironia do autor ao 

retratar um relacionamento motivado pelo interesse financeiro, revelando um pessimismo sobre o caráter 

do ser humano.  

 

4. e 

Comentário: A descrição, a zoomorfização e o detalhamento da realidade são características do Realismo 

e estão evidentes no trecho destacado. As informações contidas nas alternativas A, B e D não pertencem 

ao Realismo.  

 

5. d 

A estética simbolista é marcada por musicalidade descrita pelas figuras sonoras da alternativa.  

 

6. a 

dores. Logo a alternativa que compreende a temática do fragmento da poesia é a letra A.  

 

7. a 

Comentário: Ao contrário do Romantismo, que era bastante subjetivo, o Realismo prezava pelo 

compromisso com a realidade. Dessa forma, é possível perceber uma crítica ao caráter idealizador 

 

 

8. a 

Comentário: O texto revela as estratégias publicitárias utilizadas pelo diretor do Ateneu para garantir a 

notoriedade de sua escola. 

 

9. e 

Comentário: O narrador é onisciente, pois ele tem acesso aos sentimentos e aos  pensamentos dos 

personagens, sem fazer parte da história.  

 

10. a 

Comentário: O Naturalismo é uma corrente mais radical do Realismo. Elas não se opõem. 

 

11. d 

Comentário: O Realismo não se preocupava com a representação do metafísico.  

 

12. e 
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Comentário: A escola realista tem como uma das suas principais características a objetividade e o 

compromisso com a realidade. Dessa forma, a alternativa E apresenta uma característica que não 

pertence ao Realismo. 

 

13. d 

Comentário: A abordagem psicológica é uma das características do Realismo, mas não o maior objetivo 

dessa escola literária. 

 

14. a 

Comentário: No fragmento analisado, é possível perceber a abordagem relacionada ao comportamento 

humano e aos instintos selvagens que muitas vezes nos movem. A obra realista analisa esses 

comportamentos sociais, a partir de correntes filosóficas  contemporâneas ao movimento literário, como 

o cientificismo, determinismo, entre outros.  

 

15. b 

Comentário: Ambas as escolas demonstraram interesse em apresentar a cultura brasileira, os costumes, 

o povo, etc. ainda que o fizessem de maneiras diferentes. 

 

16. d 

Aqui, explora- -

contar ou escrever uma biografia.  

 

17. a  

A resposta para a questão é perceber que ambos os textos comentam sobre influências externas. No 

existência de duas almas.  

 

18. d  

qual seria a sorte/destino reservado ao filhos de uma das personagens.  

 

 

Questão Contexto  
 

-  e o ditado 

personagem. 
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Função afim: Definição, taxa de 

crescimento e gráfico 

21 

jun 
 

RESUMO   
 

 

Antes de apresentarmos o conceito de função afim, vejamos a resolução de um problema envolvendo uma 

situação do dia a dia  

 

Ex : Beatriz pegou um táxi para ir à casa de sua namorada que fica a 15 km de distância . O valor cobrado 

engloba o preço da parcela fixa ( bandeirada ) de R$ 4,00 mais R$ 1,60 por quilômetro rodado. 

→ Ou seja ela pagou : 15 x R$1,60 pela distância percorrida e mais R$ 4,00 pela bandeirada; isto é : R$24,00 + 

R$4,00 = R$28,00. 

 

→ Se a casa do namorado ficasse a 25 km de distância. Beatriz teria pago pela corrida : 

25 x R$1,60 pela distância percorrida e mais R$ 4,00 pela bandeirada = R$ 44,00. 

 

1) Definição 

Chama-se função polinomial do 1° grau ou função afim, de qualquer função f dada por uma lei da forma f(x) 

= ax + b, em que a e b são números reais dados e a não pode ser zero. 

 

Na lei f(x) = ax + b, o número a é chamado de coeficiente e o número b é chamado de termo independente. 

 

 Função Linear : 

Um caso particular de função afim é aquele em que b=0 neste caso, temos a função afim de f dada pela lei 

da função f(x)=ax, que recebe uma denominação especial de função linear. 

 

 Raiz ou zero da função : 

Chama -se raiz , da função da por f(x)=ax+b, o número real tal que f(x)=0. 

 

            se f(x)=0, ax + b = 0     ⇒   x = -
𝑏

𝑎
 

Ex: 

1. Ache a raiz de f(x)=2x-5 

                                     0 = 2x-5 

                                       5 = 2x 

                                         X = 
5

2
 

 
A raiz de uma função é um dos pontos mais importantes pois é onde a função corta o eixo x. Uma função de 

1° grau só pode ter uma raiz e real. 

 

 

 Taxa de crescimento: 

Na lei da função f(x)=ax+b dizemos que o coeficiente a é chamado de taxa de variação, ou taxa de 

crescimento da função.  

  

 Gráfico : 

 

O gráfico de uma função do 1° grau, dada por y=ax+b, com a≠ 0  uma reta oblíqua aos eixos 0x e 0y. 
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Ex: vamos construir o gráfico da função: 

 

 f(x)=2x-4 , como o gráfico é uma reta basta obter dois pontos e ligá-los.  

 Para x=0 , temos y=2.0-4 = y=-4. Portanto um ponto é (0,-4). 

 Para y=0 , temos 0=2x-4 , ( RAIZ DA FUNÇÃO ), x=2 . Portanto um ponto é (2,0) 

 

 

 

 Crescimento e decrescimento da função : 

Temos também que: 

1. se  a>0 temos que a função é crescente , e a reta é oblíqua para direita. 

 

       2. se  a<0 temos que a função é decrescente, e a reta é oblíqua para esquerda. 
 

EXERCÍCIOS  
 

 

1. Chegando ao destino de uma mesma viagem, os turistas X e Y alugarão, cada um deles, um carro. 

Fizeram, previamente, cotações com as mesmas três locadoras de automóveis da região. Os valores 

dos aluguéis estão representados pelas expressões dadas no quadro, sendo K o número de quilômetros 

percorridos, e N o número de diárias pagas pelo aluguel.  

 
O turista X alugará um carro em uma mesma locadora por três dias e percorrerá 250 km. Já a pessoa Y 

usará o carro por apenas um dia e percorrerá 120 km. Com o intuito de economizarem com as locações 

dos carros, e mediante as informações, os turistas X e Y alugarão os carros, respectivamente, nas 

empresas 

a) I e II.  

b) I e III.  

c) II e II.  

d) II e III.  

e) III e I.  

 

2. Diante de um sanduíche e de uma porção de batatas fritas, um garoto, muito interessado na quantidade 

de calorias que pode ingerir em cada refeição, analisa os dados de que dispõe. Ele sabe que a porção 

de batatas tem 200 g, o que equivale a 560 calorias, e que o sanduíche tem 250 g e 500 calorias. Como 

ele deseja comer um pouco do sanduíche e um pouco das batatas, ele se vê diante da questão: 
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Considerando que x e y representam, respectivamente, em gramas, as quantidades do sanduíche e das 

batatas que o garoto pode ingerir, assinale a alternativa correspondente à expressão algébrica que 

relaciona corretamente essas quantidades. 

a) 2x + 2,8y = 462 

b) 2,8x + 2y = 462 

c) 1,8x + 2,3y = 1.060 

d)1/2 + 0,4y = 462 

e) 0,4x + 1/2y = 462 

 

3. O prefeito de uma cidade deseja construir uma rodovia para dar acesso a outro município. Para isso, 

foi aberta uma licitação na qual concorreram duas empresas. A primeira cobrou R$ 100000,00 por km 

construído (n), acrescidos de um valor fixo de R$ 350000,00, enquanto a segunda cobrou R$120000,00 

por km construído (n), acrescidos de um valor fixo de R$150000,00. As duas empresas apresentam o 

mesmo padrão de qualidade dos serviços prestados, mas apenas uma delas poderá ser contratada. 

Do ponto de vista econômico, qual equação possibilitaria encontrar a extensão da rodovia que tornaria 

indiferente para a prefeitura escolher qualquer uma das propostas apresentadas? 

a) 100n + 350 = 120n + 150 

b) 100n + 150 = 120n + 350 

c) 100(n + 350) = 120(n + 150) 

d) 100(n + 350 000) = 120(n + 150 000) 

e) 350(n + 100 000) = 150(n + 120 000) 

 

4. A água para o abastecimento de um prédio é armazenada em um sistema formado por dois 

reservatórios idênticos, em formato de bloco retangular, ligados entre si por um cano igual ao cano 

de entrada, conforme ilustra a figura. 

 
A água entra no sistema pelo cano de entrada no Reservatório 1 a uma vazão constante e, ao atingir o 

nível do cano de ligação, passa a abastecer o Reservatório 2. Suponha que, inicialmente, os dois 

reservatórios estejam vazios. 

Qual dos gráficos melhor descreverá a altura h do nível da água no Reservatório 1, em função do volume 

V de água no sistema? 

a)  
c)  

e)  

b)  d)  
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5. O gráfico mostra o número de favelas no município do Rio de Janeiro entre 1980 e 2004, considerando 

que a variação nesse número entre os anos considerados é linear. 

 

 
 

 

Se o padrão na variação do período 2004/2010 se mantiver nos próximos 6 anos, e sabendo que 

o número de favelas em 2010 é 968, então o número de favelas em 2016 será: 

a) menor que 1 150. 218 unidades. 

b) maior que em 2004. 

c) maior que 1 150 e menor que 1 200. 

d) 177 unidades maior que em 2010. 

e) maior que 1 200. 

 

6. Na aferição de um novo semáforo, os tempos são ajustados de modo que, em cada ciclo completo 

(verde-amarelo- vermelho), a luz amarela permaneça acesa por 5 segundos, e o tempo em que a luz 

verde permaneça acesa seja igual a 2/3 do tempo em que a luz vermelha fique acesa. A luz verde fica 

acesa, em cada ciclo, durante X segundos e cada ciclo dura Y segundos. 

 

Qual é a expressão que representa a relação entre X e Y? 

 

 

 

 

2Y + 10 = 0 

 

7. A função f é definida por f(x) = ax + b. Sabendo-se que f( 1) = 3 e f(1) = 1, o valor de f(3) é: 

a) 0                                   

b) 2 

c) 5 

d) 3 

e) 1 

 

8. As curvas de oferta e de demanda de um produto representam, respectivamente, as quantidades que 

vendedores e consumidores estão dispostos a comercializar em função do preço do produto. Em 

alguns casos, essas curvas podem ser representadas por retas. Suponha que as quantidades de oferta 

e de demanda de um produto sejam, respectivamente, representadas pelas equações: 

 

QO = 20 + 4P 

QD = 46  2P 

 

em que QO é quantidade de oferta, QD é a quantidade de demanda e P é o preço do produto. 
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A partir dessas equações, de oferta e de demanda, os economistas encontram o preço de equilíbrio 

de mercado, ou seja, quando QO e QD se igualam. 

Para a situação descrita, qual o valor do preço de equilíbrio? 

a) 5 

b) 11 

c) 13 

d) 23 

e) 33 

 

9. Após realizar uma pesquisa de mercado, uma operadora de telefonia celular ofereceu aos clientes que 

utilizavam até 500 ligações ao mês o seguinte plano mensal: um valor fixo de R$12,00 para os clientes 

que fazem até 100 ligações ao mês. Caso o cliente faça mais de 100 ligações, será cobrado um valor 

adicional de R$ 0,10 por ligação, a partir da 101ª até a 300ª; e caso realize entre 300 e 500 ligações, será 

cobrado um valor fixo mensal de R$32,00. Com base nos elementos apresentados, o gráfico que 

melhor representa a relação entre o valor mensal pago nesse plano e o número de ligações feitas é: 

a)  
c)  

b)  
d)  

 

10. Para fazer traduções de textos para o inglês, um tradutor A cobra um valor inicial de R$ 16,00 mais R$ 

0,78 por linha traduzida e um outro tradutor, B, cobra um valor inicial de  R$ 28,00 mais R$ 0,48 por 

linha traduzida. A quantidade mínima de linhas de um texto a ser traduzido para o inglês, de modo que 

o custo seja menor se for realizado pelo tradutor B, é:  

a) 16  

b) 28  

c) 41  

d) 48  

e) 78  

 

11. Um experimento consiste em colocar certa quantidade de bolas de vidro idênticas em um copo com 

agua até certo nível e medir o nível da água, conforme ilustrado na figura a seguir. Como resultado do 

experimento, concluiu-se que o nível da água é função do número de bolas de vidro que são colocadas 

dentro do copo. 
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O quadro a seguir mostra alguns resultados do experimento realizado. 

 

 número de bolas (x)  nível da água (y) 

 5 6,35 cm 

 10 6,70 cm 

 15 7,05 cm 

 

Qual a express ̃o alg ́brica que permite calcular o n ́vel da ́gua (y) em fun ̧ ̃o do n ́mero de bolas 

(x)? 

a) y = 30x 

b) y = 25x + 20,2 

c) y = 1,27x 

d) y = 0,7x 

e) y = 0,07x + 6 

 

PUZZLE 
  

 

Andando por uma rua, um homem conta 10 árvores à sua direita. Na volta, conta 10 árvores à sua esquerda. 

Quantas árvores ele viu no total? 

 

a) 10 

b) 20 

c) 30 

d) 40 

 

 

 

  



 

8
 

 
M

a
t.

 

 

GABARITO 

 

 

Exercícios 
 

1. b  

Precisamos calcular o valor cobrado em cada empresa e comparar. 

X) N = 3 e K = 250 

I: 100.3 + 0,8.250 = 500 

II: 70.3 + 1,2.250 = 510 

III: 120.3 + 0,6.250 = 510 

 

Y) N = 1 e K = 120 

I: 100.1 + 0,8.120 = 196 

II: 70.1 + 1,2.120 = 214 

III: 120.1 + 0,6.120 = 192 

Letra B. 

 

2. a  

Encontrando a relação caloria/grama para cada alimento, temos:  

 

- Batata: 
560

2,8 cal/g
200

cal

g
=   .                           

- Sanduíche: 
500

2 cal/g
250

cal

g
= . 

 

Considerando x a quantidade em grama de sanduíche e y, a quantidade, em gramas, de batatas fritas, 

encontramos a expressão: 2 2,8 462x y+ = . 

 

3. a  

A equação que possibilitaria encontrar a extensão da rodovia que tornaria indiferente escolher uma das 

propostas é: 

100 000 . n + 350 000 = 120 000 . n + 150 000 ⇔ 100 n + 350 = 120 n + 150 

 

4. a  

Como o reservatório 1 é um prisma então seu crescimento até o nível do cano de ligação é uma função 

linear. 

Durante a passagem pelo cano de ligação até o preenchimento do reservatório 2 temos uma função 

constante. 

Após a passagem pelo cano de ligação, o reservatório 1 e o reservatório 2 crescem de forma linear com 

inclinação inferior a do primeiro instante. 

 

5. c  

Observe a figura: 
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Sendo y o número de favelas em 2016, temos y  968 = 968  750. Dessa igualdade, resulta y = 1186. 

Portanto o número de favelas em 2016 será maior que 1150 e menor que 1200.  

 

6. b  

Em cada ciclo Y: 

Luz vermelha acesa : V segundos 

Luz verde acesa: X segundos e 2/3 de V 

Luz amarela acesa: 5 segundos 

X  = 2/3 . V ⇔ V = 3X/2 

X + Y + V = Y ⇔ X + 5+ 3X/2 = Y ⇔ 5X   2Y + 10 = 0 

 

7. e 

Nesse tipo de questão temos que relacionar as funções entre si, da seguinte maneira: 

f( x ) = ax + b                       f( x ) = ax + b  

f( - 1) = ax + b = 3                f( 1 ) = ax + b = 1 ( 2 ) 

f(- 1) = - a + b = 3 ( 1 )          f( 1 ) = a + b = 1 , agora é só montar um sistema  

 

- a + b = 3  ( 1 ) 

  a + b = 1  ( 2 )  ⇒ a + 2 = 1 ⇒   a = 1 - 2 = - 1 

_____________  

  0 + 2b = 4 

         b = 4/2 

         b = 2, vamos substituir na ( 2 ) 

 

temos a = - 1 e b = 2 

f( x ) = ax + b  

f( x ) = - 1 .x + 2 

f( x ) = - x + 2 essa é a relação das duas funções , agora é só achar o valor de f(3) 

f( 3 ) = - 3 + 2 = - 1 esse é valor de f( 3 ) 

 

8. b  

Sendo Q0 =  20 + 4P e QD = 46  2P, o preço de equilíbrio se obtém para Q0 = QD. 

Logo: 

 20 + 4P = 46  2P ⇔ P = 11 

 

9. b  

No primeiro instante 0 a 100, o preço é constante, de 101 a 300 variável e de 301 a 500 volta a ser constante. 

O gráfico que mostra isso é o B. 

 

10. c  

Basta igualar as equações: 
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16 + 0,70x = 28 + 0,48x 

 

12 = 0,30x 

 

x = 40,  que será quando os valores forem iguais, para que seja mais barato adiciona-se mais folha, logo 

+1. 

 

x = 41 

 

11. e  

Observe que para um aumento de 5 bolas que são colocadas o nível da água aumenta em 0,35 cm, isso 

quer dizer que o aumento do nível da água é proporcional a quantidade de bolas. 

 

Teremos então uma Função Afim da forma y = ax+b. 

 

Utilizando os pares (5, 6.35) e (10, 6.70) e substituindo, temos: 

 

.  

 

Logo, y = 0,07x + 6. 

 

Puzzle  
No total ele viu 10 árvores, pois as 10 que ele viu na volta são as mesmas que ele viu na ida, já que está andando 

na mesma rua. 
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Função quadrática: Definição, fórmula 

quadrática e interseção com os eixos 

coordenados 
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RESUMO   
 

 

A exemplo da função de 1º grau, existem muitos problemas práticos que podem ser resolvidos com auxílio 

da função quadrática. 

Exemplo: 

A figura ao lado mostra um terreno com 20 metros de lado, onde forma retirados: de cada canto superior um 

quadrado de lado x metros e de cada canto inferior um retângulo de lados 12 metros e x metros para construção 

de um estacionamento (área hachurada). Obtenha a área da figura hachurada. 

Área do terreno = 20 . 20 = 400 m2 

Área quadrado superior = x . x = x2 

Área retângulo inferior = 12. x = 12x 

Área hachurada em função de x será: y = 400  2(12x)  2 (x2) 

Portanto:  

A função definida acima é um exemplo de função quadrática. 

 

Definimos então, função quadrática ou função polinomial do 2º 

grau, como qualquer função f definida pela lei: f(x) = ax2 + bx + c, em 

que a, b e c são números reais e a  

- Raízes da função do 2º grau (zeros da função) 

Chama-se zeros ou raízes da função do 2º grau , os números reais 

x tais que f(x)= 0. Então as raízes da função, são as soluções da equação 

de 2º de segundo grau ax2 + bx + c = 0, as quais são dadas pla chamada 

Fórmula de Bháskara:  

 
Uma notação importante é que b²-4ac também é chamado de delta ou 𝛥. Repare que na equação 

existem dois sinais antes da raiz sendo um positivo e o outro negativo, por isso existe a possibilidade de 

existirem duas raízes. As raízes são descobertas quando igualamos a função a zero, se chamarmos as raízes 

de x1 e x2 os pares ordenados serão (x1,0) e (x2,0). Sobre este delta é importante saber que: 

Se 𝛥>0, a função terá duas raízes reais e distintas. 

Se  𝛥=0, a função terá uma raiz real. 

Se  𝛥<0, a função não terá raiz real. 

Exemplo: Seja a função x²+2x-3=0. O 𝛥 vale 16 logo a função terá duas raízes reais distintas. A raiz de 𝛥 

será igual a 4. Assim,  . -3 e 1 são as raízes. 

-  Interseção com os eixos 

O coeficiente c 

 

Dessa forma o par ordenado é (0,c), semelhante ao que acontece na função do primeiro grau. 

 

 
 

As interseções de uma parábola com o eixo x são justamente as suas raízes.  
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EXERCÍCIOS  
 

 

1. Uma padaria vende, em média, 100 pães especiais por dia e arrecada com essas vendas, em média, R$ 

300,00. Constatou-se que a quantidade de pães especiais vendidos diariamente aumenta, caso o preço 

seja reduzido, de acordo com a equação q = 400  100p, na qual q representa a quantidade de pães 

especiais vendidos diariamente e p, o seu preço em reais. A fim de aumentar o fluxo de clientes, o 

gerente da padaria decidiu fazer uma promoção. Para tanto, modificará o preço do pão especial de 

modo que a quantidade a ser vendida diariamente seja a maior possível, sem diminuir a média de 

arrecadação diária na venda desse produto. 

O preço p, em reais, do pão especial nessa promoção deverá estar no intervalo 

 

 

 

 

 

 

2. Um professor, depois de corrigir as provas de sua turma, percebeu que várias questões estavam muito 

difíceis. Para compensar, decidiu utilizar uma função polinomial f, de grau menor que 3, para alterar as 

notas x da prova para notas y = f(x), da seguinte maneira:  

● A nota zero permanece zero.  

● A nota 10 permanece 10.  

● A nota 5 passa a ser 6.  

A expressão da função y = f(x) a ser utilizada pelo professor é  

a) 

  
b) 

 
c) 

  
d) 

 
e) 

 
 

3. Nos processos industriais, como na indústria de cerâmica, é necessário o uso de fornos capazes de 

produzir elevadas temperaturas e, em muitas situações, o tempo de elevação dessa temperatura deve 

ser controlado, para garantir a qualidade do produto final e a economia do processo. Em uma indústria 

de cerâmica, o forno é programado para elevar a temperatura ao longo do tempo de acordo com a 

função 
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em que T é o valor da temperatura atingida pelo forno, em graus Celsius, e t é o tempo, em minutos, 

decorrido desde o instante em que o forno é ligado. Uma peça deve ser colocada nesse forno quando 

a temperatura for 48 °C e retirada quando a temperatura for 200 °C. O tempo de permanência dessa 

peça no forno é, em minutos, igual a  

a) 100.  

b) 108.  

c) 128.  

d) 130.  

e) 150. 

 

4. A parte interior de uma taça foi gerada pela rotação de uma parábola em torno de um eixo z, conforme 

mostra a figura. 

 
 

A função real que expressa a parábola, no plano cartesiano da figura, é dada pela lei 

  , onde C é a medida da altura do líquido contido na taça, em centímetros. Sabe-

se que o ponto V, na figura, representa o vértice da parábola, localizado sobre o eixo x. Nessas 

condições, a altura do líquido contido na taça, em centímetros, é:  

a) 1 

b) 2 

c) 4 

d) 5 

e) 6 

 

5. Um posto de combustível vende 10.000 litros de álcool por dia a R$ 1,50 cada litro. Seu proprietário 

percebeu que, para cada centavo de desconto que concedia por litro, eram vendidos 100 litros a mais 

por dia. Por exemplo, no dia em que o preço do álcool foi R$ 1,48, foram vendidos 10.200 litros. 

Considerando x o valor, em centavos, do desconto dado no preço de cada litro, e V o valor, em R$, 

arrecadado por dia com a venda do álcool, então a expressão que relaciona V e x é: 

a) V = 10.000 + 50x  x².  

b) V = 10.000 + 50x + x². 

c) V = 15.000  50x  x².  

d) V = 15.000 + 50x  x².  

e) V = 15.000  50x + x². 
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6. A temperatura T de um forno (em graus centígrados) é reduzida por um sistema a partir do instante de 

seu desligamento (t = 0) e varia de acordo com a expressão , com t em minutos. Por 

motivos de segurança, a trava do forno só é liberada para abertura quando o forno atinge a temperatura 

de 39ºC. Qual o tempo mínimo de espera, em minutos, após se desligar o forno, para que a porta possa 

ser aberta?  

a) 19,0  

b) 19,8  

c) 20,0  

d) 38,0  

e) 39,0 

7. Sejam f e g funções reais dadas por f(x) = x + 1 e g(x) = 1 + 2x2. 

Os valores de x tais que f(x) = g(x) são:  

a) 𝑥 =  0 𝑜𝑢 𝑥 =  1    

b) 𝑥 =  0 𝑜𝑢 𝑥 =  2    

c) 𝑥 =  1 𝑜𝑢 𝑥 =
1

2
    

d) 𝑥 =  2 𝑜𝑢 𝑥 =  1    

e) 𝑥 =  0 𝑜𝑢 𝑥 =
1

2
 

 

8. Um meio de transporte coletivo que vem ganhando espaço no Brasil é a van, pois realiza, com relativo 

conforto e preço acessível, quase todos os tipos de transportes: escolar e urbano, intermunicipal e 

excursões em geral. 

O dono de uma van, cuja capacidade máxima é de 15 passageiros, cobra para uma excursão até a 

capital de seu estado R$ 60,00 de cada passageiro. Se não atingir a capacidade máxima da van, cada 

passageiro pagará mais R$ 2,00 por lugar vago. 

Sendo x o número de lugares vagos, a expressão que representa o valor arrecadado V(x), em reais, 

pelo dono da van, para uma viagem até a capital é 

a) V(x) = 902x 

b) V(x) = 930x 

c) V(x) = 900 + 30x 

d) V(x) = 60x + 2x2 

e) V(x) = 900 - 30x - 2x2 

 

9. O proprietário de uma casa de espetáculos observou que, colocando o valor da entrada a R$ 10,00, 

sempre contava com 1 000 pessoas a cada apresentação, faturando R$ 10 000,00 com a venda dos 

ingressos. Entretanto, percebeu também que, a partir de R$ 10,00, a cada R$ 2,00 que ele aumentava 

no valor da entrada, recebia para os espetáculos 40 pessoas a menos. 

Nessas condições, considerando P o número de pessoas presentes em um determinado dia e F o 

faturamento com a venda dos ingressos, a expressão que relaciona o faturamento em função do 

número de pessoas é dada por:  

a)  F =  P 2 + 60 P 

   20 

b) F =  P2 + 60 P 

   20 

c) 2 +  1200 P 

d) F =  P2 + 60  

   20 

e) 2  - 1200 P 
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10. Uma fábrica utiliza sua frota particular de caminhões para distribuir as 90 toneladas de sua produção 

semanal. Todos os caminhões são do mesmo modelo e, para aumentar a vida útil da frota, adota-se a 

política de reduzir a capacidade máxima de carga de cada caminhão em meia tonelada. Com essa 

medida de redução, o número de caminhões necessários para transportar a produção semanal 

aumenta em 6 unidades em relação ao número de caminhões necessários para transportar a produção, 

usando a capacidade máxima de carga de cada caminhão. Qual é o número atual de caminhões que 

essa fábrica usa para transportar a produção semanal, respeitando-se a política de redução de carga?  

a) 36  

b) 30  

c) 19 

d)16  

e) 10 

 

11. Para evitar uma epidemia, a Secretaria de Saúde de uma cidade dedetizou todos os bairros, de modo 

a evitar a proliferação do mosquito da dengue. Sabe-se que o número f de infectados é dado pela 

função f(t) = -2t² + 120t (em que t é expresso em dia e t  = 0 é o dia anterior àprimeira infecção) e que 

tal expressão é válida para os 60 primeiros dias da epidemia. 

A Secretaria de Saúde decidiu que uma segunda dedetização deveria ser feita no dia em que o número 

de infectados chegasse à marca de 1 600 pessoas, e uma segunda dedetização precisou acontecer. 

A segunda dedetização começou no 

a) 19º dia. 

b) 20º dia. 

c) 29º dia. 

d) 30º dia. 

e) 60º dia. 

 

QUESTÃO CONTEXTO 
  

 

 

Alberto e Isaac resolveram tirar férias. Antes da viagem, discutiam qual seria a forma mais rápida de chegar 

ao hotel. Isaac 

do caminho até o hotel. Nós teríamos que fazer o resto do percurso a pé! Em vez de ir de trem, devemos ir 

am fazer o percurso à sua maneira: Alberto percorreu 

de bicicleta todo o caminho até o hotel. Isaac fez a primeira parte do caminho de trem e percorreu a segunda 

metade a pé. 

A velocidade do trem é 4 vezes maior que a velocidade da bicicleta, e a velocidade da bicicleta é 2 vezes 

maior que a velocidade da caminhada. Quem chegou ao hotel primeiro? 
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GABARITO 

 

 

Exercícios  
 

1. a 

A arrecadação é dada pelo preço de cada pão multiplicado pela quantidade de pães vendidos e essa 

arrecadação é de 300, assim, temos: 

(400  100p).p = 300 

p²  4p + 3 = 0. 

Resolvendo essa equação do segundo grau temos que p = 3 ou p = 1, logo, o pão deverá ter seu preço 

reduzido para 1 real. 

 

2. a 

Temos que f(x) = ax² + bx + c é a função que muda da nota x para a nota f(x). Assim, temos: 

f(0) = a.0² + b.0 + c = 0, logo, c = 0 

f(10) = a.10² + b.10 + c = 10 => 10.a + b = 1 

f(5) = a.5² + b.5 + c = 6 => 25.a + 5.b = 6 

Resolvendo o sistema: 

10.a + b = 1 

25.a + 5.b = 6 

a =  1/25 

b = 7/5 

Logo, a função f(x) é dada por: 

y =  1/25 x² + 7/5.x 

 

3. d 

- Para T1 = 48°C, temos t = t1 

48 = 7t1/5 + 20 

7.t1/5 = 28 

t1 = 20 min 

- Para T2 = 200°C, temos t = t2 

200 = 2.t2²/125  16t2/5 + 320 

2.t2²/125  16t2/5+ 120 = 0 

t2²  200t2 + 7500 = 0 

Resolvendo Baskhara, temos: 

t2 in 

t2  

 

- Como T > 100°C devemos ter t2 > 100 min, assim: 

t2 = 150 min 

 

2  t1 = 150 min  20 min = 130 min 

 

4. e 

Como podemos ver pelo gráfico, a função possui apenas 1 raiz real (Ponto V), portanto  

b²  4ac = 0 

(-6)²  4.(3/2). C = 0 

36  6C = 0 

C = 6 

 

5. d 

Do enunciado temos: 

V = (1,50  x/100)(10 000 + 100x) 

V = (150   

V = 15000 + 50x  x² 
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6. d 

O tempo mínimo de espera ocorre quando a temperatura chega à 39ºC, assim: 

 
Repare que o tempo não pode ser negativo, por isso descartamos a raiz negativa. 

 

7. e 

Igualando os valores, temos: 

  
 

8. e  

x pessoas não compareceram para a excursão.  

Pagamento pelos lugares ocupados: 60(15  x) = 900  60x.  

Cada passageiro que compareceu vai pagar mais R$ 2,00 por lugar vago: 2x.  

Total de pagamento pelos lugares vagos: 2x(15  x) = 30x  2x² .  

Valor arrecadado V(x), em reais, pelo dono da van, para uma viagem até a capital é:  

V(x) = 900  60x + 30x  2x² = 900  30x  2x² 

 

9. a  

É necessário saber que, para calcular o faturamento, devemos multiplicar o valor pago por cada uma pelo 

número de pessoas. 

Então, primeiro vamos calcular o valor v da entrada de acordo com o número de aumentos n da 

entrada. A partir desse valor, calcularemos o número de pessoas P a partir desse número de aumentos n 

e valor v. Por fim, devemos colocar o valor também em função do número de pessoas P. 

Vamos por partes: 

 

 

I) v = 10 + 2n 

n = v - 10/2 

 

II) P = 1000 - 40n 

P = 1000 - 40 (v - 10/2) 

P = 1000 - 20v + 200 

P = 1200 - 20v 

v = 60 - (P/2) 

 

III) Agora é só multiplicar o valor v pelo número de pessoas P. 

 

F = v.P 

F = (60 - (P/20)) . P 
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F = 60P - P²/20 

 

10. a 

C = Capacidade de cada caminhão em toneladas  

x = Nº de caminhões  

90 = Produção  

 

90/C = X  

90 = X.C  

 

Se C - 0,5t (cada caminhão perde 0,5 toneladas) então X + 6 (Aumenta 6 caminhões).  

 

Logo: 

 90/(C - 0,5) = (X + 6)  

90 = (X + 6).(C - 0,5)  

90 = X.C - 0,5X + 6C - 6(0,5)  

90 = 90 - 0,5X + 6C - 3  

90 = 87 - 0,5X + 6C  

90 - 87 = -0,5X + 6C  

3 = -0,5X + 6C  

C = 3 + 0,5X/6  

C = 90/X  

 

Assim, 

3 + 0,5X/6 = 90/X  

(6).(90) = 3X + 0,5X²  

540 = 3X + 0,5X²  

0,5x² + 3x - 540 = 0  

- 4.(0,5).(-540)  

 

x1 = (-3 + 33)/2(0,5) = 30  

Logo, se X = 30, com mais 6 caminhões adicionados = 36  

 

11. b  

Queremos calcular o valor de  para o qual se tem  Logo, temos    

 
 

Portanto, como o número de infectados alcança  pela primeira vez no 20º dia, segue o resultado.    

 

Puzzle  
 

O problema pode ser resolvido mais facilmente através de uma lógica simples. Se a bicicleta é duas vezes 

mais rápida que a caminhada, o tempo que levará Alberto para percorrer todo o caminho de bicicleta é igual 

ao tempo que Isaac levará para percorrer metade do caminho a pé. Portanto, mesmo que a velocidade do 

trem fosse algo próximo do infinito, ir de bicicleta continuaria sendo mais rápido. 
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Lei dos senos e dos cossenos 
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RESUMO   
 

 

Lei dos cossenos 
 

Em qualquer triângulo, o quadrado de um dos lados é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados, 

menos o dobro do produto desses dois lados pelo cosseno do ângulo formado entre eles. Ou seja: 

 

 

 

 

Lei dos senos 
 

Seja um triângulo qualquer, com lados a, b e c, que são os lados opostos aos ângulos A, B e C, 

respectivamente. O quociente entre a medida de cada lado e o seno do ângulo oposto a este lado é uma 

constante igual a 2r, em que r é o raio da circunferência circunscrita ao triângulo, isto é: 

 

 
 

EXERCÍCIOS  
 

 

1. Um piso plano é revestido de hexágonos regulares congruentes cujo lado mede 10 cm. 
Na ilustração de parte desse piso, T, M e F são vértices comuns a três hexágonos e representam os 

pontos nos quais se encontram, respectivamente, um torrão de açúcar, uma mosca e uma formiga. 
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Ao perceber o açúcar, os dois insetos partem no mesmo instante, com velocidades constantes, para 

alcançá-lo. Admita que a mosca leve 10 segundos para atingir o ponto T. Despreze o espaçamento 

entre os hexágonos e as dimensões dos animais. 
A menor velocidade, em centímetros por segundo, necessária para que a formiga chegue ao ponto T 

no mesmo instante em que a mosca, é igual a: 
a) 3,5 
b) 5,0 
c) 5,5 
d) 7,0 

 

2. A prefeitura de certa cidade vai construir, sobre um rio que corta essa cidade, uma ponte que deve ser 

reta e ligar dois pontos, A e B, localizados nas margens opostas do rio. Para medir a distância entre 

esses pontos, um topógrafo localizou um terceiro ponto, C, distante 200m do ponto A e na mesma 

margem do rio onde se encontra o ponto A. Usando um teodolito (instrumento de precisão para medir 

ângulos horizontais e ângulos verticais, muito empregado em trabalhos topográficos), o topógrafo 

observou que os ângulos BCA e CAB mediam, respectivamente, 30º e 105º, conforme ilustrado na figura 

a seguir. 

 
Com base nessas informações, é correto afirmar que a distância, em metros, do ponto A ao ponto B é 

de: 

a) 200   

b) 180  

c) 150  

d) 100  

e) 50  

 

3. Para se calcular a distância entre duas árvores, representadas pelos pontos A e B, situados em margens 

opostas de um rio, foi escolhido um ponto C arbitrário, na margem onde se localiza a árvore A. As 

medidas necessárias foram tomadas, e os resultados obtidos foram os seguintes: AC = 70 m,                  

BAC = 62º e ACB = 74º. Sendo cos 28º = 0,88 , sen 74º = 0,96 e sen 44º = 0,70 , podemos afirmar que a 

distância entre as árvores é : 
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a) 48 metros  

b) 78 metros  

c) 85 metros  

d) 96 metros  

e) 102 metros 

 

4. A figura a seguir apresenta o delta do rio Jacuí, situado na região metropolitana de Porto Alegre. Nele 

se encontra o parque estadual Delta do Jacuí, importante parque de preservação ambiental. Sua 

proximidade com a região metropolitana torna-o suscetível aos impactos ambientais causados pela 

atividade humana. 

 
A distância do ponto B ao ponto C é de 8 km, o ângulo A mede 45° e o ângulo C mede 75°. Uma 

maneira de estimar quanto do Delta do Jacuí está sob influência do meio urbano é dada pela distância 

do ponto A ao ponto C. Essa distância, em km, é 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  
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5. Determine o valor de x no triângulo a seguir: 

 
a) 86,9 

b) 92 

c)115,8 

d) 122,5 

e) 123,2 

 

6. No triângulo ABC, os lados AC e BC medem 8 cm e 6 cm, respectivamente, e o ângulo A vale 30° . O 

seno do ângulo B vale:  
a) 1/2  
b) 2/3  
c) 3/4  
d) 4/5  
e) 5/6 

 

7. Dois lados de um terreno de forma triangular medem 15 m e 10 m, formando um ângulo de 60°, 

conforme a figura abaixo: 

 
O comprimento do muro necessário para cercar o terreno, em metros, é: 

 

 

 

 

e) 5(5  

  

8. Calcule a medida do lado x do triângulo abaixo sabendo que o ângulo oposto a ele mede 60°. 

 
a) 9 
b) 10 
c) 11 
d) 12 
e) 13 
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9. A figura abaixo mostra o corte lateral de um terreno onde será construída uma rampa reta, , que 

servirá para o acesso de veículos à casa, que se encontra na parte mais alta do terreno.  

 
A distância de A a B é de 6 m, de B a C é de 10 m  e o ângulo ABC mede 120º. Qual deve ser o valor do 

comprimento da rampa em metros?            
a) 8 m 
b) 10 m 
c) 12 m 
d) 14 m 
e) 16 m             

 

10. Uma certa propriedade rural tem o formato de um trapézio como na figura. As bases WZ e XY do 

trapézio medem 9,4 km e 5,7 km, respectivamente, e o lado YZ margeia um rio. Se o ângulo XYZ é o 

dobro do ângulo XWZ, a medida, em km, do lado YZ que fica à margem do rio é: 

 
a) 7,5. 
b) 5,7. 
c) 4,7. 
d) 4,3. 
e) 3,7. 

 

PUZZLE 
 

Você tem 3 xícaras de café e 14 saquinhos de açúcar. Como adoçar as 3 xícaras utilizando um número 

ímpar de saquinhos em cada uma? 
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GABARITO 

 

 

 

Exercícios 

1. d 

FT 70cm

70
v 7cm / s

10

= + −

= + − 

=

= =

 

 

2. d 

 

 

3. d 

 
 

4. b 

 
 

5. d 
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6. b 

 
 

7. e 

 
Como queremos o perímetro temos que: 

 
 

8. e 

 
 

9. d 

 
 

10. e 

Traçando uma paralela ao lado WX, construímos um triângulo isósceles com os dois ângulos iguais a 

Logo, o lado YZ possui a mesma medida de 3,7km do outro lado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Puzzle 

 
Pode-se colocar 1 saquinho em cada xícara. 

 

Em nenhum momento foi dito que deveriam ser usados todos os saquinhos 
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Por. 
 

Professor: Raphael Hormes 

Monitor: Pamela Puglieri 
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Pronomes 
21 

jun 
 

RESUMO   
 

 

Pronome Pessoais 

 

    Os pronomes pessoais servem para caracterizar as pessoas de uma fala, por exemplo, a 1ª pessoa (quem 

fala), a 2ª pessoa (com quem se fala) e a 3ª pessoa (de quem se fala). Além disso, funcionam como elemento 

de coesão para a retomada de um nome anterio

 

    Os pronomes que servem de sujeito na oração chamam-se retos. Os que desempenham o papel de 

complemento verbal denominam-se oblíquos. 

        Os pronomes oblíquos possuem formas tônicas e átonas: as primeiras vêm precedidas de preposição; as 

segundas são partículas inacentuadas, que se colocam  antes ou depois do verbo, como fossem sílaba extra. 

Exemplos: 

Vi-o. (forma átona) 

Veio até mim. (forma tônica) 

 

  Pronomes 

Pessoais Retos  

 

Pronomes Pessoais 

Oblíquos  

Átonos  

Pronomes Pessoais 

Oblíquos  

Tônicos  

Singular  1ª pessoa 

2ª pessoa 

3ª pessoa  

eu 

tu 

ele, ela  

me 

te  

o, a, olhe 

mim, consigo 

ti, contigo 

ele, ela 

Plural  1ª pessoa 

2ª pessoa 

3ª pessoa  

nós  

vós  

eles, elas  

nos 

vos 

os, as, lhes  

nós, conosco 

vós, convosco 

eles, elas  

 

Os pronomes sujeitos (pessoais reto) são normalmente omitidos na Língua Portuguesa porque as desinências 

verbais bastam para a indicar a pessoa a que se refere, bem como o número gramatical (singular ou plural) 

dessa pessoa. Exemplo: (Eu) ando; (Nós) rimos.  

A 1ª pessoa do plural (nós) é conhecida como o plural da modéstia, pois é utilizado para evitar um tom 

impositivo ou muito pessoal de opiniões. Os escritores costumam utilizar-se do nós em lugar da forma verbal 

eu, por esse motivo. Essa estrutura é encontrada em redações de vestibulares, dissertações de mestrado, etc. 

pois o autor procura dar a impressão que as ideias que expõe são compartilhadas por seus leitores.  

Se os pronomes oblíquos ou objetivos exercem a função de objeto, logo eles são divididos em: 

              a) objetivos diretos: me, te, nos, você, o, a, os, as vos, se. Também pertencem a este grupo as 

 

                

 

Possessivos  

Enquanto os pronomes pessoais denotam as pessoas gramaticais, os possessivos, o que lhes cabe ou 

pertence. Eles apresentam formas correspondentes à pessoa que se referem. Observe o quadro:  
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  Um possuidor  Vários possuidores  

  Um objeto  Vários objetos  Um objeto  Vários objetos  

1ª pessoa masculino 

feminino  

meu 

minha  

meus 

minhas  

nosso  

nossa  

nossos  

nossas  

2ª pessoa  masculino 

feminino  

teu 

tua 

teus  

tuas  

vosso  

vossa  

vossos  

vossas  

3ª pessoa  masculino 

feminino  

seu 

sua  

seus  

suas  

seu 

sua  

seus  

suas  

 

O emprego da 3ª pessoa do singular ou do plural pode gerar ambiguidade em uma frase por conta da dúvida 

a respeito do possuidor. Para evitar qualquer ambiguidade, a Língua Portuguesa nos oferece precisar o 

possuidor com a utilização das formas: dele(s), dela(s), de você(s), do(s) senhor(es), da(s) senhora(s), entre 

outras expressões.  

Para reforçar a ideia de posse visando a clareza e a ênfase, costuma-se utilizar as palavras: próprio, mesmo. 

Por exemplo: Era ela mesma; eram os seus mesmos braços.  

 

Demonstrativos 

 

1. Definição: São pronomes utilizados para indicar posição de algo (no espaço, no tempo ou no discurso) em 

relação às pessoas do discurso. 

 

1º pessoa 2° pessoa 3º pessoa 

Esta(s), este(s), isto Esse(s), essa(s), isso Aquele(s), Aquela(s), Aquilo 

  

2. Funções 

2.a) No tempo 

Este ano está perfeito. (presente) 

Esse ano foi/será perfeito. (passado ou futuro próximo) 

Aquele ano foi perfeito. (passado remoto) 

 

2.b) No espaço 

Este é meu carro. (próximo de quem fala) 

Esse é meu carro. (próximo do interlocutor) 

Aquele carro é meu. (distante do emissor e do interlocutor) 

 

2.c) No texto 

Referência a termos precedentes 

que ainda será mencionado. 

Exemplo: A violência é o principal problema do Rio de Janeiro. Isso deve ser combatido. 

               Este é principal problema do Rio de Janeiro: a violência. 

 

es para o último. 

Exemplo: João e Roberto trabalham na empresa. Aquele (João) é gerente, este (Roberto), secretário.  
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Indefinidos: 

 

1.  Definição: São os pronomes utilizados para representar a 3ª pessoa do discurso de maneira indeterminada 

ou imprecisa. 

 

Masculino Feminino 

Alguns(s), certo(s), muito(s), nenhum(uns), outro(s), 

qualquer(quaisquer), tanto(s), todo(s), vários, 

pouco(s), bastante(s) 

Alguma(s), certa(s), muita(s), nenhuma(s), outra(s), 

qualquer(quaisquer), tanta(s), toda(s), vária(s), 

pouca(s), bastante(s) 

  

Invariáveis 

Alguém, algo, nada, ninguém, outrem, cada, tudo 

  

Existem pronomes indefinidos que são utilizados na formulação de perguntas. Eles são chamados de 

interrogativos 

 

Interrogativos 

Quem, que, quanto, qual 

  

2. Classificação 

2.a) Pronome indefinido substantivo: assumem o lugar do ser ou da quantidade aproximada de seres na frase. 

São eles: algo, alguém, nada, ninguém, outrem, quem, tudo. 

Exemplo: Algo foi dito na reunião. 

 

2.b) Pronome indefinido adjetivo: qualificam um ser expresso na frase, conferindo-lhe a noção de quantidade 

aproximada. 

São eles: cada, certo(s), certa(s). 

Exemplo: Certas pessoas têm enxaqueca crônica.  

 

3. Emprego 

3.a) Ninguém: admite dupla negação, quando estiver atuando como sujeito. 

Exemplo: Não foi ninguém.  

 

3.b) Algum: Possui valor positivo, se vier anteposto ao substantivo; posposto, negativo.  

Exemplo: Alguma pessoa virá à festa. / Pessoa alguma virá à festa.   

 

3.c) Qualquer: não devemos utilizá-  

Exemplo: Ele não tem qualquer chance de conseguir o emprego. (errado) 

 

Obs.: Pronome indefinido X Adjetivos 

Algumas palavras podem ser pronomes indefinidos ou adjetivos.  

 

Exemplo: Certa pessoa passou por aqui. (pronome indefinido) 

                A pessoa certa passou por aqui. (adjetivo) 

 

Exemplo 2: Toda semana eu estudava. (pronome indefinido) 

                   Toda a semana eu estudava. (adjetivo) 

 

Pronome indefinido X advérbio 

Tenho bastantes cabelos. (pronome indefinido) 

Gosto bastante dela. (advérbio de intensidade) 
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Relativos 

 

1.  Definição: 

São os pronomes que representam nomes já mencionados e com os quais se relacionam. Além disso, são 

utilizados para unir orações e introduzem as subordinadas adjetivas.  

Exemplo: O perfume que adoro. (refere-  

 

Variáveis Invariáveis 

O qual, os quais, a qual, as quais, quanto(a), quantos(as), cujo(a), cujos(as) Onde, que, quem 

  

Obs.: Os pronomes relativos devem sempre vir precedidos pela preposição exigida pelo verbo da oração. 

Exemplo: Esse é o menino de quem gosto. /Essa é a festa sobre a qual falei.  

 

2. Emprego 

 

Ex.: O Brasil é o país onde moro. 

 

2.b) Quem: Só pode ter como antecedente pessoa (ou coisa personificada). É sempre precedido por 

preposição.  

Ex.: Ela é a pessoa por quem fui apaixonado. 

 

2.c) Que/ o(a) qual / os(as) quais: podem fazer referência tanto a pessoas, quanto a coisas. Porém, é preciso 

os(as) quais.  

Ex.: O cidade em que moro é maravilhosa. 

       Os assuntos sobre os quais falei cairão na prova.  

 

suas variações.  

Ex.: Passei pela mulher cuja beleza é infinita.  

       Derrubaram as casas cujas as paredes estavam caindo. (ERRADO) 

 

 

Ex.: Fiz tanto quanto ele. 

 

EXERCÍCIOS    
 

 

1.  

 
O que motivou o apito do juiz foi: 

a) a necessidade de empregar a ênclise para seguir a norma padrão. 

b) o uso de um objeto direto no lugar de um objeto indireto. 

 

d) a obrigatoriedade da mesóclise nessa construção linguística.  

e) a transgressão às regras de concordância nominal relacionadas ao pronome.  
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2. Não era e não podia o pequeno reino lusitano ser uma potência colonizadora à feição da antiga Grécia. 

O surto marítimo que enche sua história do século XV não resultara do extravasamento de nenhum 

excesso de população, mas fora apenas provocado por uma burguesia comercial sedenta de lucros, e 

que não encontrava no reduzido território pátrio satisfação à sua desmedida ambição. A ascensão do 

fundador da Casa de Avis ao trono português trouxe esta burguesia para um primeiro plano. Fora ela 

quem, para se livrar da ameaça castelhana e do poder da nobreza, representado pela Rainha Leonor 

Teles, cingira o Mestre de Avis com a coroa lusitana. Era ela, portanto, quem devia merecer do novo 

rei o melhor das suas atenções. Esgotadas as possibilidades do reino com as pródigas dádivas reais, 

restou apenas o recurso da expansão externa para contentar os insaciáveis companheiros de D. João 

I. 
Caio Prado Júnior, Evolução política do Brasil. Adaptado. 

 

-se a 

 

 

 

 

 

 

3. Em "O casal de índios levou-os à sua aldeia, que estava deserta, onde ofereceu frutas aos convidados", 

temos: 

a) dois pronomes possessivos e dois pronomes pessoais 

b) um pronome pessoal, um pronome possessivo e dois pronomes relativos 

c) dois pronomes pessoais e dois pronomes relativos 

d) um pronome pessoal, um pronome possessivo, um pronome relativo e um pronome interrogativo 

e) dois pronomes possessivos e dois pronomes relativos. 

  

4. evia ser sua 

colaboradora na vida de Dona Plácida. Viu-a outros dias, durante semanas inteiras, gostou, disse-lhe 

alguma graça, pisou-lhe o pé, ao acender os altares, nos dias de festa. Ela gostou dele, acercaram-se, 

amaram-se. Dessa conjunção luxúrias vadias brotou Dona Plácida. É de crer que Dona Plácida não 

falasse ainda quando nasceu, mas se falasse podia dizer aos autores de seus dias: - Aqui estou. Para 

que me chamastes? E o sacristão e a sacristã naturalmente lhe responderiam: - Chamamos-te para 

queimar os dedos nos tachos, os olhos na costura, comer mal, ou não comer, andar de um lado para 

outro, na faina, adoecendo e sarando, com o fim de tornar a adoecer e sarar outra vez, triste agora, 

logo desesperada, amanhã resignada, mas sempre com as mãos no tacho e os olhos na costura, até 

 

Machado de Assis. Memórias Póstumas de Brás Cubas.  

 

- o ocorre em uma das 

 

-  

-  

-  

d) -me, disse eu, poderei arranjar-  

 

 

5. AQUI SOZINHO 

Aqui sozinho, nesta calma, toda a história da humanidade e da vida rolam diante de mim. Respiro o ar 

inaugural do mundo, o perfume das rosas do Éden ainda recendentes de originalidade. A primeira 

mulher colhe o primeiro botão. Vejo as pirâmides subindo; o rosto da esfinge pela primeira vez 

iluminado pela lua cheia que sobe no oriente; ouço os gritos dos conquistadores avançando. Observo 

o matemático inca no orgasmo de criar a mais simples e fantástica invenção humana  o zero. Entro na 

banheira em Siracusa e percebo, emocionado, meu corpo sofrendo um impulso de baixo para cima 

igual ao peso do líquido por ele deslocado. Reabro feridas de traições, horrores do poder, rios de 
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sangue correm pela história, justos são condenados, injustos devidamente glorificados. Sinto as 

frustrações neuróticas de tantos seres ansiosos, e a tentativa de superá-las com o exercício de supostas 

santidades. Com a emoção a que nenhum sexo se compara, começo, pouco a pouco, a decifrar, numa 

pedra com uma tríplice inscrição, o que pensaram seres como eu em dias assustadoramente remotos. 

Acompanho um homem  num desses raros instantes de competência que embelezam e justificam a 

humanidade  pintando e repintando o teto de uma capela; ouço o som divino que outro tira de um 

instrumento que ele próprio é incapaz de ouvir. Componho em minha imaginação o retrato de 

maravilhosas sedutoras, espiãs, cortesãs e barregãs, que possivelmente nem foram tão belas, nem 

seduziram tanto. Sento e sinto e vejo, numa criação única, pessoal e intensa, porque ninguém 

materializou nada num teatro, numa televisão, num filme. Estou só com a minha imaginação. E um 

livro. 
(Fernandes, M. JB  01.02.92)  

 

tentativa de superá-las com o exercício de supostas santidades. Com a emoção a QUE nenhum sexo 

se compara,.  

 

 

 

 

 

 

6. Leia atentamente os versos a seguir e, depois, faça o que é pedido.  
Eu sei que vou te amar  
Eu sei que vou te amar  
Por toda a minha vida eu vou te amar  
Em cada despedida, eu vou te amar  
Desesperadamente, eu sei que vou te amar  
E cada verso meu será  
Pra te dizer  
Que eu sei que vou te amar  
Por toda a minha vida  
Eu sei que vou chorar  
A cada ausência tua, eu vou chorar  
Mas cada volta tua há de apagar  
O que esta tua ausência me causou  
Eu sei que vou sofrer  
A eterna desventura de viver  
À espera de viver ao lado teu  
Por toda a minha vida  

Viníciuis de Morais e Tom Jobim  

 

No texto dessa letra de música (MPB), observa-se a presença da linguagem coloquial, quando o leitor 

verifica  
a) 

tratamento empregada em situações comunicativas menos formais, sobretudo quando seu 

produtor utiliza no texto gírias e jargões.  

b) 

não ser sinônimo de existir, refere-se a uma forma típica do português falado espontaneamente.  

c) 

tendência é não empregar o pronome oblíquo posposto à locução verbal; desse modo, na 

modalidade padrão, a forma a ser empregada seria: eu sei que vou amar-te. 

d)  

coloquial ocorre principalmente em situações comunicativas menos tensas e formais, é natural o 

uso de inversões linguísticas, como a que se observa no verso citado 
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7.  

 
VERÍSSIMO, L. F. As cobras em: Se Deus existe que eu seja atingido por um raio. Porto Alegre: L&PM, 1997. (Foto: 

Reprodução/Enem) 

 

O humor da tira decorre da reação de uma das cobras com relação ao uso de pronome pessoal reto, 

em vez de pronome oblíquo. De acordo com a norma-padrão da língua, esse uso é inadequado, pois 

a) contraria o uso previsto para o registro oral da língua. 

b) contraria a marcação das funções sintáticas de sujeito e objeto. 

c) gera inadequação na concordância com o verbo. 

d) gera ambiguidade na leitura do texto. 

e) apresenta dupla marcação de sujeito. 

 

8. O uso do pronome átono no início das frases é destacado por um poeta e por um gramático nos textos 

abaixo. 

 

Pronominais 

Dê-me um cigarro 

Diz a gramática 

Do professor e do aluno 

E do mulato sabido 

Mas o bom negro e o bom branco 

Da Nação Brasileira 

Dizem todos os dias 

Deixa disso camarada 

Me dá um cigarro. 
(ANDRADE, Oswald de. Seleção de textos. São Paulo: Nova Cultural, 1988.) 

 

a conversação familiar, despreocupada, ou na língua 

 
(CEGALLA. Domingos Paschoal. Novíssima gramática da língua portuguesa. São Paulo: Nacional, 1980.) 

 

Comparando a explicação dada pelos autores sobre essa regra, pode-se afirmar que ambos: 

a) condenam essa regra gramatical 

b) acreditam que apenas os esclarecidos sabem essa regra. 

c) criticam a presença de regras na gramática. 

d) afirmam que não há regras para uso de pronomes. 

e) relativizam essa regra gramatical. 

 

9. Na frase "Isso pouco importa, eu já lhe falei bastantes vezes", as palavras sublinhadas são, 

respectivamente:  

a) advérbio de intensidade e pronome indefinido.  

b) pronome indefinido e advérbio de intensidade.  

c) pronome indefinido e pronome indefinido.  

d) advérbio de intensidade e advérbio de intensidade.  

e) advérbio de intensidade, ambas, mas a segunda está grafada erroneamente no plural.  
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10.  

  
 

A crônica é um gênero textual que frequentemente usa uma linguagem mais informal e próxima da 

oralidade, pouco preocupada com a rigidez da chamada norma culta. 

 

Um exemplo claro dessa linguagem informal, presente no texto, está em: 

a) O medo é um evento poderoso que toma o nosso corpo, (l. 1) 

b)  Me lembrei dessa história por conta de outra completamente diferente, (l. 8) 

c) De repente, vejo um menino encostado num muro. (l. 10-11) 

d) ele também não podia imaginar que eu pedisse desculpas. (l. 28) 

 

11. TRECHO A 

Pronomes relativos 

são palavras que representam nomes já referidos, com os quais estão relacionados. Daí denominarem-

se 

relativos. 

[....] 

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) 
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Assinale a alternativa em que o uso do pronome em destaque possa ser exemplo da definição de 

PRONOME RELATIVO proposta por Cegalla no trecho A. 

a) Quero saber onde você guardou as lâminas. 

b) Meu lema é: só amo quem me ama. 

c) Todos sabem que ele não é feliz com a esposa há muitos anos. 

d) Minha mãe me disse que aonde eu vou ninguém mais pode ir. 

e) A mulher cuja lembrança me dói nem sabe que existo. 
 

12. Leia com atenção o fragmento abaixo do conto "A terceira margem do rio". 

Nossa mãe, vergonhosa, se portou com muita cordura; por isso, todos pensaram de nosso pai a razão 

em que não queriam falar: doideira. Só uns achavam o entanto de poder também ser pagamento de 

promessa; ou que, nosso pai, quem sabe, por escrúpulo de estar com alguma feia doença, que seja, a 

lepra, se desertava para outra sina de existir, perto e longe de sua família dele. 
Guimarães Rosa in: Primeiras estórias 

O uso dos pronomes possessivos na parte grifada do texto está de acordo com a norma culta padrão. 

Todavia você pode manter o mesmo sentido usando uma outra construção. Escolha nas alternativas 

abaixo aquela que melhor substituiria o trecho destacado sem criar ambiguidade. 

a) perto e longe da tua família dele. 

b) perto e longe da sua família. 

c) perto e longe da tua família. 

d) perto e longe da família dele. 

e) perto e longe da família daqui.   
 

13. Assinale o período em que foi empregado um pronome relativo inadequadamente: 

a) O livro a que eu me refiro é Estrela da manhã, do Manuel Bandeira. 

b) Ela é uma pessoa de cuja idoneidade ninguém duvida. 

c) A tese em cujos dados nos baseamos é esta. 

d) O tribunal do júri perante o qual o réu foi condenado foi implacável. 

e) O homem de cujo lhe falei ontem é este. 
 

14. Cedo ou tarde, uma dúvida cruel pinta na sua cabeça: "Que profissão escolher?". Ou ainda: "Em que 

 

É por isso que a Editora Abril está lançando o Guia do estudante. Porque o que ele mais tem é 

exatamente o que você mais precisa saber: tudo sobre todas as profissões universitárias e técnicas, o 

mercado de trabalho, os cursos e o nível de todas as faculdades brasileiras, onde e como conseguir 

bolsas de estudo e muitas dicas de profissionais bem-sucedidos. Uma verdadeira luz pra você acertar 

na escolha da profissão que mais faz sua cabeça. 

O melhor de tudo é que a decisão será sua e de mais ninguém. Com os pés no chão. Sentindo firmeza. 

Pode contar com o Guia do estudante pra encarar essa parada. Ele vai dar a maior força pra você. 
(VEJA, São Paulo, n. 976, 1987 apud. AMARAL, Emília et al. Português: novas palavras literatura, gramática, redação. São 

Paulo: FTD, 2000. p. 326.) 

Assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S) em relação ao texto. 

(01) O pronome pessoal ele (ref. 2) faz referência ao estudante que busca uma faculdade para cursar. 

(02) Nota-se, no início do texto, um tom menos formal, com uma linguagem próxima do cotidiano. Ao 

longo do segundo parágrafo, percebe-se que, ao descrever o produto, o autor do texto utiliza 

uma linguagem mais próxima da escrita, voltando, no final, a dirigir a palavra aos jovens, num tom 

mais coloquial. 

(04) Segundo o texto, o Guia do estudante oferece trabalho e meios de conseguir bolsas de estudo 

nas faculdades do Brasil e também do exterior. 

(08) De acordo com o texto, os pais devem se afastar no momento em que o jovem escolhe a profissão 

que quer seguir, pois o Guia do estudante será uma verdadeira luz na vida do jovem. 

(16) "Que profissão escolher?" e "Em que faculdade entrar?" são exemplos de discurso direto 

introduzido no texto para mostrar alguns questionamentos feitos pelos jovens no momento em 

que estão decidindo seu futuro profissional. 

(32) O trecho O melhor de tudo é que a decisão será sua e de mais ninguém. Com os pés no chão. 

Sentindo firmeza. pode ser assim reescrito, sem que seu sentido seja alterado: O melhor de tudo 

é que a decisão será sua e de mais ninguém com os pés no chão: sentindo firmeza. 

 se refere à segunda pessoa do discurso você. 

SOMA: (   ) 
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15. O enfermeiro  
Resmungou ainda muito tempo. Às onze horas passou pelo sono. Enquanto ele dormia, saquei um livro 

do bolso, um velho romance de d'Arlincourt, traduzido, que lá achei, e pus-me a lê-lo, no mesmo 

quarto, a pequena distância da cama; tinha de acordá-lo à meia-noite para Ihe dar o remédio. Ou fosse 

de cansaço, ou do livro, antes de chegar ao fim da segunda página adormeci também. Acordei aos 

gritos do coronel, e levantei-me estremunhado. Ele, que parecia delirar, continuou nos mesmos gritos, 

e acabou por lançar mão da moringa e arremessá-la contra mim. Não tive tempo de desviar-me; a 

moringa bateu-me na face esquerda, e tal foi a dor que não vi mais nada; atirei-me ao doente, pus-lhe 

as mãos ao pescoço, lutamos, e esganei-o.  
Quando percebi que o doente expirava, recuei aterrado, e dei um grito; mas ninguém me ouviu. Voltei 

à cama, agitei-o para chamá-lo à vida, era tarde; arrebentara o aneurisma, e o coronel morreu. Passei 

à sala contígua, e durante duas horas não ousei voltar ao quarto. Não posso mesmo dizer tudo o que 

passei, durante esse tempo. Era um atordoamento, um delírio vago e estúpido. Parecia-me que as 

paredes tinham vultos; escutava umas vozes surdas. Os gritos da vítima, antes da luta e durante a luta, 

continuavam a repercutir dentro de mim, e o ar, para onde quer que me voltasse, aparecia recortado 

de convulsões. Não creia que esteja fazendo imagens nem estilo; digo-lhe que eu ouvia distintamente 

umas vozes que me bradavam: assassino! assassino!  
(...)  
Antes do alvorecer curei a contusão da face. Só então ousei voltar ao quarto. Recuei duas vezes, mas 

era preciso e entrei; ainda assim, não cheguei logo à cama. Tremiam-me as pernas, o coração batia-

me; cheguei a pensar na fuga; mas era confessar o crime, e, ao contrário, urgia fazer desaparecer os 

vestígios dele. Fui até a cama; vi o cadáver, com os olhos arregalados e a boca aberta, como deixando 

passar a eterna palavra dos séculos: "Caim, que fizeste de teu irmão?" Vi no pescoço o sinal das minhas 

unhas; abotoei alto a camisa e cheguei ao queixo a ponta do lençol. Em seguida, chamei um escravo, 

disse-lhe que o coronel amanhecera morto; mandei recado ao vigário e ao médico.  
A primeira ideia foi retirar-me logo cedo, a pretexto de ter meu irmão doente, e, na verdade, recebera 

carta dele, alguns dias antes, dizendo-me que se sentia mal. Mas adverti que a retirada imediata poderia 

fazer despertar suspeitas, e fiquei. Eu mesmo amortalhei o cadáver, com o auxílio de um preto velho e 

míope. Não saí da sala mortuária; tinha medo de que descobrissem alguma coisa. Queria ver no rosto 

dos outros se desconfiavam; mas não ousava fitar ninguém.  
Machado de Assis, Contos 

Leia as afirmações abaixo e identifique a(s) correta(s), de acordo com o texto.  
I. Em "Tremiam-me as pernas", ocorre ênclise porque, segundo a norma culta, não se iniciam frases 

com pronome oblíquo átono.  

II. No trecho " ... urgia fazer desaparecer os vestígios dele.", o pronome destacado refere-se ao 

cadáver.  

III. Em "Queria ver no rosto dos outros se desconfiavam", o "se" é um pronome reflexivo.  

 
a) Apenas I.  
b) Apenas II.  
c) Apenas III.  
d) I e II.  
e) I e III. 

 

QUESTÃO CONTEXTO 
 

Observe a tirinha abaixo: 

 
 

Explique o efeito de humor da tirinha, levando em conta seus conhecimentos sobre pronomes. 
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GABARITO 

 

 

Exercícios  

 
1. b 

dá conta de exercer essa função, mas exerce de objeto direto. Dessa forma, a colocação pronominal 

lícita seria: Nada lhe escapa. 

 

2. c 

 

 

3. b 

Pronome pessoal do caso oblíquo: os (levou-os). Pronome possessivo: sua. Pronomes relativos: que e 

onde. 

 

4. e  

-

suas ondulações do talhe. 

 

5. d 

 

 

6. c  

que vou amar-  

 

7. b  

 sujeito; em alguns casos, predicativo. Esse 

pronome só assume a posição de objeto se, e somente se, estiver preposicionado.   

 

8. e  

Os dois autores estão comprometidos com o contexto do uso das normas gramaticais, portanto, eles as 

relativizam, por entenderem que, em determinadas situações, o rigor linguístico pode ser deixado de 

lado. 

 

9. a  

utilizada como advérbio, entretanto, advérbios são invariáveis. Nesse caso, a flexão desse vocábulo nos 

leva a crer e que se trata não de um advérbio, mas de um pronome (equivalente a muitas). 

 

10. b  

Considera-se linguagem informal aquela que se desvia da chamada norma-padrão ou norma culta, mas 

estabelece comunicação eficiente em contextos informais como os de uma conversa pessoal. Segundo 

a norma culta do português, não se deve começar uma frase por um pronome pessoal átono, como em 

-  

especial pelo gênero da crônica jornalística. 
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Observe-se que uma construção metafórica não implica necessariamente linguagem informal, a exemplo 

do uso do verbo "tomar" em "O medo é um evento poderoso que toma o nosso corpo". Observe-se, 

ainda, que a palavra "num", em "vejo um menino encostado num muro", corresponde ao processo de 

combinação da preposição "em" e do artigo "um", previsto nas gramáticas e encontrado em registro 

formal desde o século XVIII. (Comentário Uerj) 

 

11. e 

 quando exerce função de pronome relativo deve ser empregada apenas para conferir ideia de 

lugar fixo. Caso isso não ocorra, deve-se utilizar outros pronomes relativos, tais quais cujo (os/a/as), em 

que, no qual etc. 

 

12. d  

 

13. e 

 

 

14. 2 + 16 + 64 = 82 

 

15. a 

a própria alternativa já apresenta a justificativa com a regra gramatical. 

 

Questão Contexto  
 

O efeito de humor é produzido pelo fato de o personagem de boné não saber que não se começa período 

com pronome oblíquo átono e, após tantas correções feitas pelo homem de óculos, o personagem se irrita 

- amente desistindo de dizer o que gostaria, mas, por acaso, acertando a colocação 

pronominal. 
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Por. 
 

Professor: Raphael Hormes 

Monitor: Bruna Saad 
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Pronomes (Conceito, pessoas 

do discurso e pessoais) 

21 

jun 
 

RESUMO   
 

 

• Conceito 

 

Pronomes são as palavras que acompanham ou substituem outros nomes, representando as pessoas do 

discurso, apontando determinada posição em relação às pessoas do discurso ou situando outros elementos.  

 

• Tipos de pronomes 

 

Os pronomes podem ser classificados como pronomes substantivos ou pronomes adjetivos, dependendo de 

como são utilizados.  

 

1. Pronomes substantivos: São aqueles que ocupam o lugar do substantivo, sendo os núcleos expressos das 

expressões de que fazem parte. 

Ex.: Ela era a mais alta das alunas 

        Não acreditei que você falou isso. 

 

2. Pronomes adjetivos: São aqueles que acompanham o substantivo, modificando-o.  

Ex.: Minha carteira sumiu. 

        Algumas pessoas não vieram. 

 

• Pronomes pessoais 

 

Os pronomes pessoais são aqueles que representam as pessoas do discurso, que se dividem em: 

 

1. 1ª pessoa: emissor  

2. 2ª pessoa: receptor 

3.  3ª pessoa: assunto (ou referente) 

 

Quanto à função, podem ser classificados em retos ou oblíquos. 

 

i. Retos: são aqueles que funcionam como sujeito ou predicativo do sujeito.  

 

ii. Oblíquos: São aqueles que funcionam como complementos de verbos ou nomes. Dividem-se, quanto à 

acentuação, em átonos (usados junto a formas verbais ou nominais) e tônicos (usados após preposição).  

 
  

Pronomes Pessoais 

Retos  

 

Pronomes Pessoais 

Oblíquos  
Átonos  

Pronomes Pessoais 

Oblíquos  
Tônicos  

Singular  1ª pessoa 
2ª pessoa 
3ª pessoa  

eu 
tu 
ele, ela  

me 
te  
o, a, olhe 

mim, consigo 
ti, contigo 
ele, ela 

Plural  1ª pessoa 
2ª pessoa 
3ª pessoa  

nós  
vós  
eles, elas  

nos 
vos 
os, as, lhes  

nós, conosco 
vós, convosco 
eles, elas  

 

 

 

Casos especiais: 
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1. Caso os pronomes pessoais atuem como sujeito do verbo da oração de que fazem parte, mesmo que sejam 

antecedidos por preposição, devemos usar os pronomes retos. 

Ex.: Pediram para eu pegar um copo d´água.  

 

2. Se os pronomes de terceira pessoa do discurso atuarem como um complemento que exige o uso de 

 

Ex.: Já lhe deram o presente. (Já deram o presente a ele(a) hoje).  

 

3. Alguns pronomes pessoais oblíquos podem receber, ainda, outras subclassificações, que estão 

relacionadas ao papel semântico ou estrutural que desempenham. 

• Pronome pessoal oblíquo reflexivo 

Ex.: Ele se viu no espelho.  Eu me cortei. 

 

• Pronome pessoal oblíquo recíproco 

Ex.: Ele e ela se abraçaram. Falamo-nos com muito carinho.  

 

• Pronome pessoal oblíquo integrante do verbo. 

Ex.: Ele se arrependeu de não ter ido. João suicidou-se.  

 

EXERCÍCIOS   
 

 

1.  

 
VERÍSSIMO, L. F. As cobras em: Se Deus existe que eu seja atingido por um raio. Porto Alegre: L&PM, 1997. (Foto: 

Reprodução/Enem) 

 
O humor da tira decorre da reação de uma das cobras com relação ao uso de pronome pessoal reto, 

em vez de pronome oblíquo. De acordo com a norma-padrão da língua, esse uso é inadequado, pois 
a) contraria o uso previsto para o registro oral da língua. 
b) contraria a marcação das funções sintáticas de sujeito e objeto. 
c) gera inadequação na concordância com o verbo. 
d) gera ambiguidade na leitura do texto. 
e) apresenta dupla marcação de sujeito. 
  

2. O uso do pronome átono no início das frases é destacado por um poeta e por um gramático nos textos 

abaixo. 

 

Pronominais 
Dê-me um cigarro 
Diz a gramática 
Do professor e do aluno 
E do mulato sabido 
Mas o bom negro e o bom branco 
Da Nação Brasileira 
Dizem todos os dias 
Deixa disso camarada 
Me dá um cigarro. 

(ANDRADE, Oswald de. Seleção de textos. São Paulo: Nova Cultural, 1988.) 
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escrita  
(CEGALLA. Domingos Paschoal. Novíssima gramática da língua portuguesa. São Paulo: Nacional, 1980.) 

 
Comparando a explicação dada pelos autores sobre essa regra, pode-se afirmar que ambos: 
a) condenam essa regra gramatical 
b) acreditam que apenas os esclarecidos sabem essa regra. 
c) criticam a presença de regras na gramática. 
d) afirmam que não há regras para uso de pronomes. 
e) relativizam essa regra gramatical. 

 

3.  

 
 

O que motivou o apito do juiz foi: 

a) a necessidade de empregar a ênclise para seguir a norma padrão. 

b) o uso de um objeto direto no lugar de um objeto indireto. 

 

d) a obrigatoriedade da mesóclise nessa construção linguística.  

e) a transgressão às regras de concordância nominal relacionadas ao pronome.  

 

4.  
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A crônica é um gênero textual que frequentemente usa uma linguagem mais informal e próxima da 

oralidade, pouco preocupada com a rigidez da chamada norma culta. 
 

Um exemplo claro dessa linguagem informal, presente no texto, está em: 
a) O medo é um evento poderoso que toma o nosso corpo, (l. 1) 
b) Me lembrei dessa história por conta de outra completamente diferente, (l. 8) 
c) De repente, vejo um menino encostado num muro. (l. 10-11) 
d) ele também não podia imaginar que eu pedisse desculpas. (l. 28) 

 

5. 
colaboradora na vida de Dona Plácida. Viu-a outros dias, durante semanas inteiras, gostou, disse-lhe 

alguma graça, pisou-lhe o pé, ao acender os altares, nos dias de festa. Ela gostou dele, acercaram-se, 

amaram-se. Dessa conjunção luxúrias vadias brotou Dona Plácida. É de crer que Dona Plácida não 

falasse ainda quando nasceu, mas se falasse podia dizer aos autores de seus dias: - Aqui estou. Para 

que me chamastes? E o sacristão e a sacristã naturalmente lhe responderiam: - Chamamos-te para 

queimar os dedos nos tachos, os olhos na costura, comer mal, ou não comer, andar de um lado para 

outro, na faina, adoecendo e sarando, com o fim de tornar a adoecer e sarar outra vez, triste agora, 

logo desesperada, amanhã resignada, mas sempre com as mãos no tacho e os olhos na costura, até 

acabar um dia na lama ou no hospital; foi para isso que te chamamos,  
Machado de Assis. Memórias Póstumas de Brás Cubas.  

 
-lhe 

 
a) -  

-  
-  

-me, disse eu, poderei arranjar-  
 

 

6. Leia: 

Te dei o Sol 

Te dei o Mar 

Pra ganhar seu coração 

Você é raio de saudade 

Meteoro da paixão 

Explosão de sentimentos que eu não pude acreditar 

Aaaahh... 

Como é bom poder te amar [...]  
(Meteoro  Sorocaba) 

 

O trecho da canção de autoria de Sorocaba, que ficou famosa na voz de Luan Santana, está escrito em 

linguagem coloquial. Quanto ao uso dos pronomes oblíquos, marque a alternativa correta.  
a) Se o autor tivesse optado pelo uso do pronome de acordo com a gramática normativa, e, desse 

modo, tivesse realizado a colocação do pronome oblíquo após as formas verbais com que se inicia 

os dois versos do início da canção, seria possível interpretações diferentes das apresentadas por 

conta de cacofonia (união sonora de sílabas que provoca estranheza auditiva). 

b) O fato de o texto trazer pronomes oblíquos em vez de retos acentua a ideia de precisão ao escrever 

de acordo com as normas estabelecidas pela gramática normativa, pois os oblíquos, de uso mais 

elaborado que os retos, garantem mais legibilidade ao texto escrito ou falado.  

c) A opção pelo uso de pronomes oblíquos é um indício das tentativas do autor de gerar duplo 

sentido em seus enunciados, uma vez que nos dois primeiros versos houve ajuste preciso ao que 

se determina nas gramáticas de língua portuguesa.  

d) Os pronomes oblíquos presentes no trecho da canção visam promover elegância e estilo, uma vez 

que estão estritamente de acordo com o que se preconiza nas gramáticas normativas. 
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7. Não era e não podia o pequeno reino lusitano ser uma potência colonizadora à feição da antiga Grécia. 

O surto marítimo que enche sua história do século XV não resultara do extravasamento de nenhum 

excesso de população, mas fora apenas provocado por uma burguesia comercial sedenta de lucros, e 

que não encontrava no reduzido território pátrio satisfação à sua desmedida ambição. A ascensão do 

fundador da Casa de Avis ao trono português trouxe esta burguesia para um primeiro plano. Fora ela 

quem, para se livrar da ameaça castelhana e do poder da nobreza, representado pela Rainha Leonor 

Teles, cingira o Mestre de Avis com a coroa lusitana. Era ela, portanto, quem devia merecer do novo 

rei o melhor das suas atenções. Esgotadas as possibilidades do reino com as pródigas dádivas reais, 

restou apenas o recurso da expansão externa para contentar os insaciáveis companheiros de D. João 

I. 
Caio Prado Júnior, Evolução política do Brasil. Adaptado. 

 

 refere-se a 
 

 
 

 
 

 

8. O enfermeiro  
Resmungou ainda muito tempo. Às onze horas passou pelo sono. Enquanto ele dormia, saquei um livro 

do bolso, um velho romance de d'Arlincourt, traduzido, que lá achei, e pus-me a lê-lo, no mesmo 

quarto, a pequena distância da cama; tinha de acordá-lo à meia-noite para Ihe dar o remédio. Ou fosse 

de cansaço, ou do livro, antes de chegar ao fim da segunda página adormeci também. Acordei aos 

gritos do coronel, e levantei-me estremunhado. Ele, que parecia delirar, continuou nos mesmos gritos, 

e acabou por lançar mão da moringa e arremessá-la contra mim. Não tive tempo de desviar-me; a 

moringa bateu-me na face esquerda, e tal foi a dor que não vi mais nada; atirei-me ao doente, pus-lhe 

as mãos ao pescoço, lutamos, e esganei-o.  
Quando percebi que o doente expirava, recuei aterrado, e dei um grito; mas ninguém me ouviu. Voltei 

à cama, agitei-o para chamá-lo à vida, era tarde; arrebentara o aneurisma, e o coronel morreu. Passei 

à sala contígua, e durante duas horas não ousei voltar ao quarto. Não posso mesmo dizer tudo o que 

passei, durante esse tempo. Era um atordoamento, um delírio vago e estúpido. Parecia-me que as 

paredes tinham vultos; escutava umas vozes surdas. Os gritos da vítima, antes da luta e durante a luta, 

continuavam a repercutir dentro de mim, e o ar, para onde quer que me voltasse, aparecia recortado 

de convulsões. Não creia que esteja fazendo imagens nem estilo; digo-lhe que eu ouvia distintamente 

umas vozes que me bradavam: assassino! assassino!  

(...)  
Antes do alvorecer curei a contusão da face. Só então ousei voltar ao quarto. Recuei duas vezes, mas 

era preciso e entrei; ainda assim, não cheguei logo à cama. Tremiam-me as pernas, o coração batia-

me; cheguei a pensar na fuga; mas era confessar o crime, e, ao contrário, urgia fazer desaparecer os 

vestígios dele. Fui até a cama; vi o cadáver, com os olhos arregalados e a boca aberta, como deixando 

passar a eterna palavra dos séculos: "Caim, que fizeste de teu irmão?" Vi no pescoço o sinal das minhas 

unhas; abotoei alto a camisa e cheguei ao queixo a ponta do lençol. Em seguida, chamei um escravo, 

disse-lhe que o coronel amanhecera morto; mandei recado ao vigário e ao médico.  
A primeira ideia foi retirar-me logo cedo, a pretexto de ter meu irmão doente, e, na verdade, recebera 

carta dele, alguns dias antes, dizendo-me que se sentia mal. Mas adverti que a retirada imediata poderia 

fazer despertar suspeitas, e fiquei. Eu mesmo amortalhei o cadáver, com o auxílio de um preto velho e 

míope. Não saí da sala mortuária; tinha medo de que descobrissem alguma coisa. Queria ver no rosto 

dos outros se desconfiavam; mas não ousava fitar ninguém.  
(Machado de Assis, Contos) 
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Leia as afirmações abaixo e identifique a(s) correta(s), de acordo com o texto.  
I. Em "Tremiam-me as pernas", ocorre ênclise porque, segundo a norma culta, não se iniciam frases 

com pronome oblíquo átono.  

II. No trecho " ... urgia fazer desaparecer os vestígios dele.", o pronome destacado refere-se ao 

cadáver.  

III. Em "Queria ver no rosto dos outros se desconfiavam", o "se" é um pronome reflexivo.  

 
a) Apenas I.  
b) Apenas II.  
c) Apenas III.  
d) I e II.  
e) I e III. 
 

9. Leia atentamente os versos a seguir e, depois, faça o que é pedido.  
Eu sei que vou te amar  
Eu sei que vou te amar  
Por toda a minha vida eu vou te amar  
Em cada despedida, eu vou te amar  
Desesperadamente, eu sei que vou te amar  
E cada verso meu será  
Pra te dizer  
Que eu sei que vou te amar  
Por toda a minha vida  
Eu sei que vou chorar  
A cada ausência tua, eu vou chorar  
Mas cada volta tua há de apagar  
O que esta tua ausência me causou  
Eu sei que vou sofrer  
A eterna desventura de viver  
À espera de viver ao lado teu  
Por toda a minha vida  

Viníciuis de Morais e Tom Jobim 

 

No texto dessa letra de música (MPB), observa-se a presença da linguagem coloquial, quando o leitor 

verifica  
a) 

tratamento empregada em situações comunicativas menos formais, sobretudo quando seu 

produtor utiliza no texto gírias e jargões.  

b) 

não ser sinônimo de existir, refere-se a uma forma típica do português falado espontaneamente.  

c) 

tendência é não empregar o pronome oblíquo posposto à locução verbal; desse modo, na 

modalidade padrão, a forma a ser empregada seria: eu sei que vou amar-te. 

d) 

coloquial ocorre principalmente em situações comunicativas menos tensas e formais, é natural o 

uso de inversões linguísticas, como a que se observa no verso citado.  

 

10. Em "O casal de índios levou-os à sua aldeia, que estava deserta, onde ofereceu frutas aos convidados", 

temos: 
a) dois pronomes possessivos e dois pronomes pessoais 
b) um pronome pessoal, um pronome possessivo e dois pronomes relativos 
c) dois pronomes pessoais e dois pronomes relativos 
d) um pronome pessoal, um pronome possessivo, um pronome relativo e um pronome interrogativo 
e) dois pronomes possessivos e dois pronomes relativos. 
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QUESTÃO CONTEXTO   
 

 

 
 
Explique o efeito de humor da tirinha, levando em conta seus conhecimentos sobre pronomes. 

 

 

 

  



 

 
P
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GABARITO 

 

 

Exercícios 

1. b 

O pronome 

pronome só assume a posição de objeto se, e somente se, estiver preposicionado. 

 

2. e 

Os autores dão legitimidade ao uso coloquial dos pronomes oblíquos, sendo que no primeiro caso há 

uma rivalidade com a gramática normativa e, no segundo, há um reconhecimento de que é lícito utilizar 

essa marca oral para informalidade e reproduções de falas. 

 

3. b 

dá conta de exercer essa função, mas exerce de objeto direto. Dessa forma, a colocação pronominal 

lícita seria: Nada lhe escapa. 

 

4. b 

Uso do pronome oblíquo no início da frase. A norma culta considera essa ocorrência marca de oralidade 

e coloquialismo. 

 

5. e 

As demais alternativas estão incorretas porque o pronome lhe assume sentido e função de objeto 

indireto. Na alternativa e, a ideia é disfarçava as ondulações do talhe de alguém. Logo, há um sentido de 

posse. 

 

6. a 

A alterativa A responde corretamente a questão porque aponta o fenômeno de cacofonia gerado pela 

-

por exemplo. 

 

7. c 

 

 

8. a 

A própria alternativa já apresenta a justificativa com a regra gramatical. 

 

9. c 

O texto é formado por linguagem artística mesclada 

que vou amar-  

 

10. b 

adjetiva. 

 

Questão Contexto  
O efeito de humor é produzido pelo fato de o personagem de boné não saber que não se começa período 

com pronome oblíquo átono e, após tantas correções feitas pelo homem de óculos, o personagem se irrita 

-

pronominal. 
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Quí. 
 

Professor: Xandão 

Monitor:  Gabriel Pereira 
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Casos particulares de estequiometria: 

grau de pureza e rendimento 

19 

jun 
 

RESUMO   
 

 

Quando os reagentes não são substâncias puras(Grau de pureza) 

 

Em alguns casos na estequiometria os reagentes da reação vem com impurezas, principalmente em reações 

industriais, ou porque são mais baratos ou porque já são encontrados na natureza acompanhados de 

impurezas (o que ocorre, por exemplo, com os minérios). Consideremos o caso do calcário, que é um 

mineral formado principalmente por CaCO3 (substância principal),porém acompanhado de várias outras 

substâncias (impurezas). Digamos que tenhamos 100kg do mineral calcário, porém, 90kg são compostos por 

CaCO3, que é o componente principal desse minério e o que necessariamente vai reagir numa reação química 

qualquer. Sendo assim, dizemos que 90% de todo minério recolhido é CaCO3, logo, 10kg são apenas 

impurezas, que, geralmente, não reagem e não entram no cálculo estequiométrico. Com essa análise 

chegamos a conclusão que essa amostra de minério tem 90% de pureza, ou seja, dos 100kg que nós 

recolhemos 90kg serão utilizados. 

Sendo assim, define-se: 

Porcentagem ou grau de pureza é a porcentagem da massa da substância pura em relação à massa total 

da amostra. 

 

Vejamos um exemplo:  

 

Uma amostra de calcita, contendo 80% de carbonato de cálcio, sofre decomposição quando submetida a 

aquecimento, segundo a equação abaixo:  

 

CaCO3 2 

 

Qual a massa de óxido de cálcio obtida a partir da queima de 800 g de calcita?  

Resolução:  

O enunciado nos diz que a calcita contém apenas 80% de CaCO3 . Temos então o seguinte cálculo de 

porcentagem:  

 

1ª linha) 800 g de calcita _________ 100%  

2ª linha) x g de CaCO3 
_________   

 

X = 640 g de CaCO3 puro 

 

Note que é apenas essa massa (640g de CaCO3 puro)que irá participar da reação. Assim, teremos o seguinte 

cálculo estequiométrico: 

 
2º exemplo 

Deseja-se obter 180 L de dióxido de carbono, medidos nas condições normais de temperatura e pressão, pela 

calcinação de um calcário com 90% de pureza de CaCO3 (massas atômicas: C = 12; O = 16; Ca = 40). Qual é 

a massa de calcário necessária?  

 

CaCO3 2 

 

Resolução:  

Esta 

a quantidade do produto obtido, agora é dada a quantidade do produto que se deseja obter e pedida a 



 

 
Q
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quantidade do reagente impuro que será necessária. Pelo cálculo estequiométrico normal, teremos sempre 

quantidades de substâncias puras: 

CaCO3 2 

100 g ____ 22,4 L (CNTP) 

x    ____  180 L (CNTP) 

x = 803,57 g de CaCO3 puro 

 

A seguir, um cálculo de porcentagem nos dará a massa de calcário impuro que foi pedida no problema: 

803,57g CaCO3 puro ________ 90% 

                             X  g  ________ 100% 

 

x = 892,85 g de calcário impuro 

 

Note que a massa obtida (892,85g) é forçosamente maior que a massa de CaCO3 puro (803,57g) obtida no 

cálculo estequiométrico, pois na massa do minério encontrada está contida as impurezas. 

 

Quando o rendimento da reação não é total 

 

Vamos considerar a reação C + O2  2 , supondo que deveriam ser produzidos 100 litros de CO2 (CNPT); 

vamos admitir também que, devido a perdas, foram produzidos apenas 90  litros de CO2 (CNPT), logo o 

rendimento foi de 90%.  

     100L _______ 100% 

 90L _______ x 

 

  X= 90% 

 

Em casos assim, dizemos que: 

 

Rendimento é o quociente entre a quantidade de produto realmente obtida em uma reação e a quantidade 

que teoricamente seria obtida, de acordo com a equação química correspondente. 

 

Exemplo: 

Num processo de obtenção de ferro a partir da hematita (Fe2O3), considere a equação balanceada:  

Fe2O3  

(Massas atômicas: C = 12; O = 16; Fe = 56)  

 

Utilizando-se 4,8 toneladas (t) de minério e admitindo-se um rendimento de 80% na reação, a quantidade de 

ferro produzida será de:  

 

a) 2.688 kg  

b) 3.360 kg  

c) 1.344 t 

d) 2.688 t 

e) 3.360 t  

 

Resolução: Após o balanceamento da equação, efetuamos o cálculo estequiométrico da forma usual 

 

MMFe2O3 = (56x2) + (16x3) = 160g 

 

          160g de Fe2O3 
________ 112g de Fe 

4,8 x106 g de Fe2O3  
 ________  x 

X = 3,36 x106 g  

 

3,36 x106 g ______ 100% 

        Y         ______ 80% 

Y = 2,688 x106 g ou 2688 Kg 
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EXERCÍCIOS  
 

 

1. As lâmpadas incandescentes tiveram a sua produção descontinuada a partir de 2016. Elas iluminam o 

ambiente mediante aquecimento, por efeito Joule, de um filamento de tungstênio (W,  Z 74).=  Esse 

metal pode ser obtido pela reação do hidrogênio com o trióxido de tungstênio 3(WO ),  conforme a 

reação a seguir, descrita na equação química não balanceada: 

 

3(s) 2(g) (s) 2 ( )WO H W H O+ → +  

 

Se uma indústria de produção de filamentos obtém 31,7 kg  do metal puro a partir de 50 kg  do óxido, 

qual é o rendimento aproximado do processo utilizado?  

(Dados: H 1g mol;=  O 16 g mol;=  W 183,8 g mol)=   

a) 20%     
b) 40%     
c) 70%     
d) 80%     
e) 90%     
   

2. Um mineral muito famoso, pertencente ao grupo dos carbonatos, e que dá origem a uma pedra 

semipreciosa é a malaquita, cuja a fórmula é: 2 2 3Cu (OH) CO  (ou 3 2CuCO Cu(OH) ).  

Experimentalmente pode-se obter malaquita pela reação de precipitação que ocorre entre soluções 

aquosas de sulfato de cobre II e carbonato de sódio, formando um carbonato básico de cobre II 

hidratado, conforme a equação da reação: 

 

4(aq) 2 3(aq) 2 ( ) 3 2(s) 2 4(aq) 2(g)2 CuSO 2 Na CO H O CuCO Cu(OH) 2 Na SO CO+ + →  + +  

 

Na reação de síntese da malaquita, partindo-se de 1.060 g  de carbonato de sódio e considerando-se 

um rendimento de reação de 90%,  o volume de 2CO  (a 25 C  e 1atm)  e a massa de malaquita obtida 

serão, respectivamente, de: 

Dados: 

- massas atômicas Cu 64 u;=  S 32 u;=  O 16 u;=  Na 23 u;=  C 12 u;=  H 1u.=  

- volume molar 24,5 L mol,  no estado padrão.  

a) 20,15 L  e 114 g     

b) 42,65 L  e 272 g     

c) 87,35 L  e 584 g     

d) 110,25 L  e 999 g     

e) 217,65 L  e 1.480 g     
   

3. O silicato de sódio 2 3(Na SiO )  utilizado na composição do cimento, pode ser obtido através de um 

processo de calcinação (em elevada temperatura) da sílica 2(SiO )  com carbonato de sódio 2 3(Na CO ),  

de acordo com a equação química balanceada, representada a seguir: 
 

835 C
2(g) 2 3(s) 2 3(s) 2(g)SiO   Na CO  Na SiO   CO


+ ⎯⎯⎯⎯→ +  

 

Dados: 
1 1

2 2 3M(SiO ) 60 g mol ; M(Na SiO ) 122 g mol− −= =  

Considerando que o rendimento desse processo foi de 70%,  a massa, em kg,  de 2 3Na SiO  formada a 

partir de 9 kg  de sílica foi de aproximadamente  

a) 10,4     

b) 12,8     

c) 14,6     

d) 17,2     

e) 18,3     
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4. A calagem é uma etapa do preparo do solo para o cultivo agrícola em que materiais de caráter básico 

são adicionados ao solo para neutralizar a sua acidez, corrigindo o pH desse solo. 

Os principais sais, adicionados ao solo na calagem, são o calcário e a cal virgem. O calcário é obtido 

pela moagem da rocha calcária, sendo composto por carbonato de cálcio 3(CaCO )  e/ou de magnésio 

3(MgCO ).  A cal virgem, por sua vez, é constituída de óxido de cálcio (CaO)  e óxido de magnésio 

(MgO),  sendo obtida pela queima completa (calcinação) do carbonato de cálcio 3(CaCO ).  

Fontes: Sítio http://alunosonline.uol.com.br/quimica/calagem.html e Sítio https://pt.wikipedia.org/wiki/Calagem . 

Acessados em 21/03/2017. Adaptados.  

 

Observe a equação abaixo, que representa a calcinação de 1mol  de carbonato de cálcio (massa 

molecular de 
1100 g mol )−  nas CNTP. 

 

3(s) (s) 2(g)CaCO CaO CO
Δ

⎯⎯→ +  

 

Que volume de 2CO  será obtido, considerando o rendimento reacional de 80%?   

a) 100 L.     

b) 44 L.     

c) 22,4 L.     

d) 17,9 L.     

   

5. A minimização do tempo e custo de uma reação química, bem como o aumento na sua taxa de 

conversão, caracteriza a eficiência de um processo químico. Como consequência, produtos podem 

chegar ao consumidor mais baratos. Um dos parâmetros que mede a eficiência de uma reação química 

é o seu rendimento molar (R,  em %),  definido como 

 

produto

reagente limitante

n
R 100

n
=   

 

em que n  corresponde ao número de mols. O metanol pode ser obtido pela reação entre brometo de 

metila e hidróxido de sódio, conforme a equação química: 

 

3 3CH Br NaOH CH OH NaBr+ → +  

 

As massas molares (em g mol)  desses alimentos são: H 1; C 12; O 16; Na 23; Br 80.= = = = =  

 

O rendimento molar da reação, em que 32 g  de metanol foram obtidos a partir de 142,5 g  de brometo 

de metila e 80 g  de hidróxido de sódio, é mais próximo de  

a) 22%.     
b) 40%.     
c) 50%.     
d) 67%.     
e) 75%.     
   

6. Suplementos de cálcio podem ser ministrados oralmente na forma de pastilhas contendo 1g  de 

3CaCO .  No estômago, esse sal reage com ácido estomacal segundo a equação: 

 

3(s) (aq) 2(g) 2(aq) 2 ( )CaCO 2 HC CO CaC H O+ → + +  
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Considerando que após 5  minutos da ingestão de uma pastilha desse suplemento o rendimento da 

reação seja de 60%,  a massa (em g)  de dióxido de carbono produzida será de 

Dados: Massas molares 
1(g mol ) :−

 H 1,0;=  C 12,0;=  O 16,0;=  C 35,5;=  Ca 40,0.=   

a) 0,13.     

b) 0,26.     

c) 0,44.     

d) 0,67.     

e) 0,73.     

   

7. Fitas de magnésio podem ser queimadas quando em contato com fogo e na presença de gás oxigênio. 

Durante a reação, pode-se observar a formação de um sólido branco e a liberação de uma luz intensa. 

 

Suponha que uma fita de magnésio de 3 g,  com 80%  de pureza em massa, seja queimada. 

 

A massa aproximada, em gramas, do sólido branco será igual a  

a) 3.     
b) 4.     
c) 5.     
d) 6.     
   

8. A reação do permanganato de potássio com água oxigenada em meio sulfúrico propicia a formação 

de compostos com aplicações importantes, como fertilizantes, o sulfato de potássio e o sulfato de 

manganês. A equação química que representa essa reação está apresentada de forma não balanceada 

a seguir: 

 

4 2 4 2 2 2 4 4 2 2KMnO H SO H O K SO MnSO H O O+ + → + + +  

 

Considerando uma reação química que ocorra a partir de 1L  de ácido sulfúrico fumegante com 96%  

de pureza, o volume de gás oxigênio formado, sabendo que o meio reacional apresentava-se com 

700 mmHg  de pressão e 15 C,  é aproximadamente igual a: 

 

- Considere a densidade do ácido sulfúrico fumegante igual a 
31,83 g cm .  

- Constante universal dos gases perfeitos: 62,3 mmHg L mol K   

- H 1; S 32; O 16.= = =   

a) 30 L.     

b) 460 L.     

c) 670 L.     

d) 765 L.     

e) 800 L.     

   

9. A reação de ustulação da pirita 2(FeS )  pode ser representada pela equação a seguir: 

 

2(s) 2(g) 2 3(s) 2(g)4 FeS 11O Fe O 8 SO+ → +  

 

Considerando que o processo de ustulação ocorra nas CNTP, é correto afirmar que o volume de 2SO  

produzido na reação de 600 g  de pirita que apresente 50%  de pureza é de 

Dados: 
1

2massa molar(g mo ) FeS 120− =   

a) 56,0 L.     

b) 112,0 L.     

c) 168,0 L.     

d) 224,0 L.     

e) 280,0 L.     
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10. A origem da personagem Coringa, inimigo do Batman, tem uma relação com a química. Ao cair em 

um tanque de ácido sulfúrico, um ladrão, conhecido como Capuz Vermelho, teve sua estrutura física 

modificada, ficando mais forte e desfigurado. Para destruir algumas evidências da origem de sua 

transformação, o vilão buscou neutralizar as 200  toneladas de ácido sulfúrico ( 98%  de pureza) 

restantes no tanque. 

 

 
 

Qual a massa, em toneladas, de hidróxido de sódio ( 100%  puro) que Coringa precisou usar? 

Dados: Massas atômicas (u) : H 1;=  O 16;=  Na 23;=  S 32=   

a) 40     
b) 80     
c) 160     
d) 200     
e) 400     
 

 

QUESTÃO CONTEXTO   
 

 
Em todo o mundo, os índices de acidentes de trânsito têm levado os órgãos responsáveis a tomar medidas 

reguladoras, entre elas campanhas educativas. Paralelamente, a indústria automobilística desenvolveu o 

airbag, um balão que infla rapidamente para diminuir o impacto do passageiro com as partes internas do 

veículo. Em caso de colisão, a reação química principal a ocorrer no interior do balão é:  

 

2 NaN3(s) (s) + 3 N2(g) 

 

Qual a massa de azida de sódio (NaN3) necessária para produzir gás suficiente que ocupe um balão com 148 

litros de volume, a uma temperatura de 27°C e 0,5 atm de pressão?  
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GABARITO 

 

 

 

Exercícios  
 

1. d 

3(s) 2(g) (s) 2 ( )WO 3 H W 3 H O

231,8 g

+ → +

183,8 g

  50 kg x

x 39,64 kg

39,64 kg

=

100%

31,70 kg y

y 80%

   

 

2. d 

 

2 3 3 2

4(aq) 2 3(aq) 2 ( ) 3 2(s) 2 4(aq) 2(g)

Na CO 106; CuCO Cu(OH) 222

2 CuSO 2 Na CO H O CuCO Cu(OH) 2 Na SO CO

2 106 g

=  =

+ + →  + +

 222 g 0,90 24,5 L 0,90

1.060 g



3 2CuCO Cu(OH)m  2

2

3 2

CO

CO

CuCO Cu(OH)

V

1.060 g 24,5 L 0,90
V 110,25 L

2 106 g

1.060 g 222 g 0,90
m 999 g

2 106 g


 
= =



 
= =



   

 

3. b 
835 C

2(g) 2 3(s) 2 3(s) 2(g)SiO   Na CO  Na SiO   CO

60 g


+ ⎯⎯⎯⎯→ +

122 g

9 kg
2 3

2 3

Na SiO

Na SiO

m

9 kg 122 g
m 18,3 kg

60 g

18,3 kg


= =

2 3Na SiO

100 % de rendimento

m'

2 3

2 3

Na SiO

Na SiO

70 % de rendimento

18,3 kg 70 %
m'

100 %

m' 12,81 kg


=

=

   

 

4. d 

3(s) (s) 2(g)CaCO CaO CO

     1 mol

Δ
⎯⎯→ +

22,4 L

    22,4 L 100%

         x L 80%

x 17,92 L=

    

 

5. d 
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3 3CH OH 32; CH Br 95; NaOH 40.= = =  

 

3 3CH Br NaOH CH OH NaBr

95 g

+ → +

40 g 32 g

142,5 g 80 g 32 g

95 80 7.600

142,5 40 5.700

7.600 5.700

 =

 =



 

 

3 3CH Br NaOH CH OH NaBr

95 g

+ → +

40 g 32 g

142,5 g

Excesso
de

reagente

80 g
3CH OHm

 

 

3CH OHm 48 g

48 g

=

100% de rendimento

32 g r

r 66,666% 67%= 

   

 

6. b 

3(s) (aq) 2(g) 2(aq) 2 ( )CaCO 2 HC CO CaC H O

100 g

+ → + +

44 g

1g x

x 0,44 g

0,44 g

=

100%

y 60%

y 0,26 g=

   

 

7. b 

22Mg O 2MgO

2 24

+ →

 2 40

2,4 (3g 80%)



x

x 4g=

   

 

8. d 

2

22 2

4 2 4 2 2 2 4 4 2 2

7 2

1

O

7 2

1

5 O5 H O

4 2 4 2 2 2 4 4 2 2

KMnO H SO H O K SO MnSO H O O

Mn 5e Mn (redução) ( 2)

2O 2[O] 2e (oxidação) ( 5)

2Mn 10e 2Mn (redução)

10O 10[O] 10e (oxidação)

Então, 2KMnO 3H SO 5H O 1K SO 2MnSO 8H O 5O

+ − +

− −

+ − +

− −

+ + → + + +

+ → 

→ + 

+ →

→ +

+ + → + + + .
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2 4H SO (fumegante) 3

g g
d 1,83 1.830

Lcm

1L

= =

2 4H SO (fumegante)

molar

mo

4 2 4 2 2 2 4 4 2 2

lar

molar

molar

1.830 g

96 % de pureza m 0,96 1.830 g 1.756,80 g

Cálculo do V :

P V 1 R T

7

2KMnO 3H SO 5H

00 V 1 62,3 (15 27

O 1K SO 2MnSO 8H O 5O

3 98

3)

V 25,63

g

2 L

 =  =

 =  

 = 

+ + → +

+

+ +





=

25,632 L

1.756

5

,80 g



2

2

O

O

V

V 765,82135 L 765 L= 

   

 

9. b 

2(s) 2(g) 2 3(s) 2(g)4 FeS 11O Fe O 8 SO

4 120 g

+ → +

 8 22,4 L

0,50 600 g




2

2

SO

SO

V

V 112,0 L=

   

 

10. c 

Teremos: 

 

2 4 2 2 4H SO 2NaOH 2H O Na SO

98 g

+ → +

2 40 g

0,98 200 t



 NaOH

NaOH

m

m 160 t=

 

 

Questão Contexto  
 

1º) Calcular o numero de mol de nitrogênio gasoso 

 

PV = nRT 

0,5.148 = n.0,082.300 

n = 3 mol de azida 

3 mol de N2 produzem 2 mol de azida 

1 mol de azida = 65g 

2 mol de azida =130g 
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Quí. 
 

Professor: Xandão 

Monitor:  Gabriel Pereira 
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RESUMO   
 

 

I - Reação com reagente em excesso ou limitante 
 
 Toda reação química ocorre de acordo com a proporção estequiométrica constante, indica pelos 

seus coeficientes. 
 Porém, em alguns casos, teremos um dos reagentes sendo totalmente consumidos e outro com 

excesso(sobra) no final da reação. 
 O reagente totalmente consumido neste tipo de reação é chamado reagente limitante. E o 

 

  
Exemplo 1: 

 

3H2 + N2 ⇌ 2NH3 

 
Possui proporção estequiométrica de: 
3 mols H2 + 1 mol de N2  ⇌ 2 mols de NH3 
Proporção: 3 : 1 : 2 

 
Se quiser produzir o triplo de NH3, precisamos manter a proporção: 
9 mols H2 + 3 mols de N2  ⇌ 6 mols de NH3 
Proporção: 9 : 3 : 6 

 
No entanto, se estiver reagindo: 
6 mols H2 + 4 mols de N2  ⇌ 4 mols de NH3 
Proporção dada: 6 : 4 : 4 - A reação possui mais N2 do que o necessário. 
Proporção correta: 6 : 2 : 4  
O N2 está em excesso: 2 mols de excesso 
O H2 é o reagente limitante, pois é totalmente consumido. 

 
Exemplo 2: 

 
Qual o reagente em excesso e qual o reagente limitante quando reagimos 128g de SO2 com 48g de O2. 

Massa molar: S = 32g/mol, O = 16g/mol. 

SO2 + ½ O2 ⇌ SO3 

 
Possui proporção estequiométrica de: 
1 mol SO2 + ½ mol de O2  ⇌ 1 mol de SO3 
Proporção em mol: 1 : ½ : 1 
Proporção em massa: 64g : 16g : 80g  

 
Se quiser reagir 128g de SO2 com 48g de O2, precisamos manter a proporção: 
64g de SO2 reage com 16g de O2   
128g (2 x 64) de SO2 reagiria também com o dobro de O2, 32g. 

 
Como se pode observar os 128g de SO2 reagem, portanto ele é o reagente limitante. 
E somente 32g de O2 precisam reagir para consumir toda a massa de SO2 e como temos 48g de O2, 16g do 

mesmo estão em excesso, ou seja, 16g de O2 não reagem (sobram). 



 

 
Q
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II - Reações consecutivas 

 
 Para que seja possível relacionar substâncias que dão sequência a reações consecutivas, é preciso 

que haja uma substância comum entre elas. Sendo assim, será possível determinar coeficientes comum 

entre essas equações. 
São reações consecutivas, por exemplo: 

 
S8 + O2 2 
SO2 + ½ O2  SO3 
SO3 + H2 2SO4 

 
Nota-se que o SO2 é comum a equação 1 e 2, e o SO3 é comum a equação 2 e 3. Sendo possível criar uma 

relação entre as três equações. 

 
Sendo assim, para cada 8 mols de S8 pode-se produzir quantos mols de H2SO4?  

 

 
 
Pode-se produzir 8 mols de H2SO4. 

 
Exemplo: 
Qual a massa de CO2 produzida pela queima de 36g de C com excesso de O2. 

 
C + ½ O2  
CO + ½ O2 2 

 
Pela estequiometria da reação sabemos que: 
12g de C produz 28g de CO, e 28g de CO produz 44g de CO2. 

 
Logo, 
36g (3 x 12g) de C produz 84g (3 x 28g) de CO, e 84g de CO produz 144g (3 x 44g) de CO 2.   

 

 

EXERCÍCIOS  
 

1. O primeiro metal usado pelo homem para obter ferramentas e utensílios foi o cobre. No início, foi 

obtido a partir do elemento no estado livre e depois preparado por aquecimento do minério. Um 

método de preparação do cobre metálico envolve duas etapas:  

 

Etapa I: 2Cu2S(s) + 3O2 (g)  2Cu2O(s) + 2SO2 (g)  

Etapa II: Cu2S(s) + 2Cu2O(s)  6Cu(s) + SO2 (g)  

 

A quantidade de cobre, em gramas, produzida a partir desse processo, quando se parte de 47,7 g do 

minério calcosita, Cu2S, com pureza de 100%, é aproximadamente:  

a) 6,35.    

b) 12,7.    

c) 38,1. 

d) 57,1.  

e) 114,3.  
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2. Na indústria, a amônia, NH3 (g), é obtida pelo processo denominado Haber-Bosh, pela reação entre o 

nitrogênio e o hidrogênio na presença de um catalisador apropriado, conforme mostra a reação não 

balanceada:  

N2 (g) + H2 (g)  NH3 (g) 

 

Considerando um rendimento de 100%, calcule:  

a) a massa de amônia produzida reagindo-se 7 g de nitrogênio, N2 (g), com 3 g de hidrogênio, H2 (g).  

b) nas condições descritas no item a, existe reagente em excesso? Se existir, qual a massa em excesso 

desse reagente? 

 

3. O molibdênio (Mo) é encontrado na natureza, na forma de dissulfeto, no mineral molibdenita. O Mo 

pode ser obtido, na sua forma metálica, a partir desse mineral, segundo as equações não balanceadas:  

 

 
 

Partindo-se de 2000g de molibdenita 20% impura e considerando-se um rendimento global de 75% a 

massa do metal obtida, em kg, será aproximadamente igual a  

a) 0,24    

b) 0,68    

c) 0,72    

d) 0,96    

e) 1,20    

 

4. Grandes fontes de emissão do gás dióxido de enxofre são as indústrias de extração de cobre e níquel, 

em decorrência da oxidação dos minérios sulfurados. Para evitar a liberação desses óxidos na 

atmosfera e a consequente formação da chuva ácida, o gás pode ser lavado, em um processo 

conhecido como dessulfurização, conforme mostrado na equação  

 

 
 

Por sua vez, o sulfito de cálcio formado pode ser oxidado, com o auxílio do ar atmosférico, para a 

obtenção do sulfato de cálcio, como mostrado na equação  Essa etapa é de grande interesse 

porque o produto da reação, popularmente conhecido como gesso, é utilizado para fins agrícolas.  

 

 
 

As massas molares dos elementos carbono, oxigênio, enxofre e cálcio são iguais a   

 e  respectivamente. 
BAIRD, C. Química ambiental. Porto Alegre: Bookman. 2002 (adaptado). 

 

Considerando um rendimento de 90% no processo, a massa de gesso obtida, em gramas, por mol de 

gás retido é mais próxima de  

a) 64    

b) 108    

c) 122    

d) 136    

e) 245 

 

5. A remoção de impurezas contidas na água turva da piscina de um condomínio deve ser realizada com 

adição de sulfato de alumínio, seguida pela adição de hidróxido de cálcio. Com isso, forma-se uma 

substância gelatinosa que se deposita no fundo do tanque, com todas as impurezas. A reação química 

é descrita pela equação: 
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Para limpar essa piscina, o condomínio utiliza 500g de sulfato de alumínio e 500g de hidróxido de 

cálcio. Qual o reagente limitante da reação e quanto de hidróxido de alumínio é formado? 

 

Dados de massas molares:   

a) Hidróxido de cálcio; 228g    

b) Hidróxido de cálcio; 351g    

c) Sulfato de cálcio; 500g    

d) Sulfato de alumínio; 228g    

e) Sulfato de alumínio; 351g    

 

6. As pérolas contêm, majoritariamente, entre diversas outras substâncias, carbonato de cálcio (CaCO3). 

Para obtenção de uma pérola artificial composta exclusivamente de CaCO3 um analista, inicialmente, 

misturou 22g de CO2 e 40g de CaO 

 

Dadas as massas atômicas:  

 

Nesse sentido, conclui-se que o reagente limitante e a massa em excesso presente nessa reação são, 

respectivamente,  

a) CO2 e 22g    

b) CaO e 10g    

c) CO2 e 12g    

d) CaO e 20g    

e) CO2 e 8g    

 

7. Metanol é um excelente combustível que pode ser preparado pela reação entre monóxido de carbono 

e hidrogênio, conforme a equação química 

 

CO(g)  +  2H2(g)    CH3  

 

Supondo rendimento de 100% para a reação, quando se adicionam 336g de monóxido de carbono a 

60g de hidrogênio, devemos afirmar que o reagente em excesso e a massa máxima, em gramas, de 

metanol formada são, respectivamente, 

Dados: 

massas molares g/mol: CO: 28; H2: 2; CH3OH: 32  

a) CO, 384.    

b) CO, 396.    

c) CO, 480.    

d) H2, 384.    

e) H2, 480.    

 

8. causada pelo SO2 (g) lançado na atmosfera é a transformação 

do mármore, CaCO3 (s), em gesso, CaSO4 (s), que pode ser representado pelas seguintes equações:  

2 SO2 (g) + O2 (g)  2 SO3 (g)  

SO3 (g) + H2O (l)  H2SO4 (aq)  

H2SO4 (aq) + CaCO3 (s) CaSO4 (s) + H2O (l) + CO2 (g)  

 

A quantidade de gesso que pode ser formada, no máximo, pela reação de 44,8 litros de SO2 (g) lançado 

na atmosfera, nas CNPT, é:  

a) 34 g  

b) 68 g  

c) 136 g  

d) 272 g  

e) 340 g 



 

 
Q

u
í.

 

 

9. Na sequência de reações: 

 

 
 

Se partirmos de 10 mols de Na2O, obteremos:  

a) 10 mols de H2O       

b) 20 mols de H2O  

c) 403 mols de Na3PO4  

d) 15 mols de Na3PO4 

e) 20 mols de Na3PO4 

 

10. A fabricação industrial do ácido sulfúrico envolve três etapas reacionais consecutivas que estão 

representadas abaixo pelas equações não balanceadas: 

 

Etapa I:  

Etapa II:  

Etapa III:  

 

Considerando as etapas citadas e admitindo que o rendimento de cada etapa da obtenção do ácido 

sulfúrico por esse método é de 100%, então a massa de enxofre  necessária para produzir 49 g 

de ácido sulfúrico é: 

 

Dados:  

Massas atômicas 

H S O 

1u 32u 16u 

 

a) 20,0 g    

b) 18,5 g    

c) 16,0 g    

d) 12,8 g    

e) 32,0 g  

 

QUESTÃO CONTEXTO   
 

 

A reação de produção de amônia a partir dos gases oxigênio e nitrogênio é um marco na história 

mundial, e foi inicialmente apresentada pelos alemães durante a primeira guerra mundial, para a produção 

de munição. 
N2 (g) + 3H2 (g)  → 2NH3 (g)  

 
 Afim de comprovar a funcionalidade da reação de produção da amônia para os alunos do 

Descomplica, o professor Xandão, com o auxílio de um recipiente isolado, e um equipamento capaz de 

produzir alta pressão e baixa temperatura, colocou para reagir 56g de gás nitrogênio com 20g de gás 

hidrogênio, e obteve 68g de amônia.  

 
De acordo com a reação do professor Xandão, determine os reagentes em excesso e limitante da reação, 

indicando a quantidade em massa, do componente em excesso. 
  



 

 
Q
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GABARITO 

 

 

Exercícios  
 

1. c 

 
 

1. Equação balanceada: 

1 N2 (g) + 3 H2 3 (g) 

a) 

 
b) O reagente em excesso, na quantidade de 1,5 g, é o H2 (g). 

 

2. c 

 

 

------------- 

 

 

i) mMo=2000g x80100% x96g Mo160g MoS2=960 g Mo 

ii) mr=960g x75100%=720g=0,72g  

 

3. c 

 
----------------- 

 

mCaSO4=1 mol SO2 x1 mol CaSO41 mol SO2 x136g CaSO41 mol CaSO4x90100%=122,4 g CaSO4  

 

4. d 

MM( Al2(SO4)3 ) = 342 g/mol 

MM( Ca(OH)2 ) = 74 g/mol 

i) m=500g Al2(SO4)3 x 3 x 74 g Ca(OH)2342g Al2(SO4)3= 324,5g Ca(OH)2, Logo o Ca(OH)2 está em 

excesso e  Al2(SO4)3 é o limitante       

MM( Al(OH)3)=78gmol 

ii) m'=500g Al2(SO4)3 x 2 x 78g Al(OH)3342g Al2(SO4)3= 228g Al(OH)3    

 



 

 
Q
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5. c 

 

i) m=22 g CO2 x56g CaO44g CO2=28g CaO, logo CaO está em excesso, e o limitante CO2  

ii) me=40-28=12g em excesso de CaO 

 

6. d 

i) m=60g H2 x28g CO4g H2=420g CO, logo CO é limitante e o H2 está em excesso 

ii) m=336g CO x32g CH3OH28g CO=384g CH3OH  

 

7. d 

 
--------------------- 

 

i) m=44,8L SO2 x1 mol SO222,4L SO2 x1 mol CaSO41 mol SO2 x136g CaSO41 mol CaSO4=272 g CaSO4 

 

8. b 

 
-------------------- 

 

 

i) n=10 mol Na2O x2 mol Na3PO43 mol Na2O=203 mol Na3PO4 

 

ii) n'= 10 mol Na2O x6 mol H2O3 mol Na2O=20 mol H2O  

 

9. c 

 
ms=49g H2SO4 x1mol H2SO498g H2SO4 x1 mol S88 mol H2SO4 x256g S81 mol S8  

 

ms=16g S8 

 

Questão Contexto  

 

i) 1 mol N2----3 mol H2 

28 g N2---- 6g H2 

56g N2----m  m=12g H2, logo H2 é o em excesso e o N2 o limitante. 

 

ii) mex=20-12=8g H2 em excesso 
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Conclusão: funções e estratégias 
19 

jun 
 

RESUMO   
 

 

O que é a conclusão? 

 
A ideia de que o texto está chegando ao fim parece, de alguma forma, aliviar o aluno. Porém, o 

parágrafo de conclusão é justamente o que precisa de maior atenção, uma vez que fecha a redação e retoma 

todos os argumentos apresentados.  
Se o parágrafo conclusivo termina o texto, é fundamental que ele, assim como a conclusão, retome 

o ponto de vista apresentado. Entretanto, esse não é o único papel aqui. Podemos encontrar dois objetivos 

na conclusão: um de retomar o direcionamento, concluindo o raciocínio, e outro de fechar, de forma 

criativa, o texto. Ao cumprir essas funções, criamos uma relação muito forte com o parágrafo de introdução 

- produzimos um texto que funciona como um circuito. Isso deixa claro o planejamento e roteiro feitos 

anteriormente, qualidade essencial para um 1000. 

 
A retomada do direcionamento 

 
 Se a característica principal de um circuito é voltar ao início, ao ponto inicial, precisamos retomar, 

então, a opinião global do texto. Isso justifica a necessidade de uma função que traga para a conclusão a tese 

apresentada no parágrafo introdutório. Isso também torna o texto mais global, planejado, pensado 

 
 A estratégia é simples: não é interessante copiar literalmente a tese apresentada na introdução. Nesse 

sentido, sugerimos, sempre, a construção de uma paráfrase, ou seja, de um período que diga exatamente a 

mesma coisa que a sua tese disse, mas com outras palavras, em outros termos. Veja os exemplos: 

 
Tema: O valor dos animais de estimação no mundo de hoje. 

 
Direcionamento (Introdução): Nos últimos tempos, porém, a mídia tem veiculado casos extremos de maus-

tratos e até morte de animais, o que nos leva a uma discussão que precisa ser prioridade no coletivo: se esses 

seres são tão importantes, por que não cuidar e respeitar? 

 
Retomada do direcionamento (Conclusão): Fica claro, portanto, que o valor dos bichos de estimação na 

sociedade de hoje, apesar de grande, não é compartilhado por todas as pessoas.  

 
Tema: O valor da educação nas transformações sociais do Brasil. 

 
Direcionamento (Introdução): Tal destaque dado pela campanha evidencia a necessidade de integrar a 

educação nessas transformações, relação que, apesar de fundamental, não é tão expressiva na atualidade. 

 
Retomada do direcionamento (Conclusão): Fica claro, portanto, que, apesar de crucial, o papel 

transformador da educação não tem sido aproveitado no Brasil. 

 

 

 
Uso de conectivo conclusivo 

 
 Na construção de um parágrafo conclusivo, é muito importante que você use um conector, algo que, 

de certa forma, por meio de seu valor semântico, mostre que o texto está chegando ao fim. Invista em alguns 

- e-  
 Apesar de, normalmente, colocarmos esse conectivo no início da frase, alguns alunos preferem 

deslocá-lo, a fim de ganharem em ritmo textual e domínio da linguagem. Gramaticalmente, não há problema, 
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desde que o conector seja utilizado entre -se 

 

 
Fechando de forma criativa 

 
 É de se esperar um fechamento no parágrafo de conclusão. Qualquer coisa diferente disso pode ser 

recebida de forma negativa. Entretanto, a previsibilidade desse desfecho é muito comum, o que, de certa 

forma, pode ser evitado com algumas técnicas interessantes. 
 Não há fórmulas que ensinem esse fechamento. Na verdade, espera-se que, por meio de algum 

 
 Dê uma olhada no parágrafo a seguir, sobre os limites da liberdade de expressão. 

 
 Diante de uma sociedade que atira no outro sem pensar nos efeitos desse tiro, é importante planejar 

soluções que busquem não desarmar  o que seria censura, ferindo os direitos de expressão , mas educar, 

de forma que cada palavra seja consciente e busque um debate produtivo. Resta saber se quem ultrapassa 

esses limites ajudará na resolução desse problema. Com esse auxílio, poderemos, finalmente, educar sem 

precisar desarmar e evitar que debates como os de 1989 e 2014 se repitam no Brasil e no mundo. 

 
 É possível perceber que o aluno optou por apresentar uma espécie de reflexão, com soluções para 

o problema apresentado. Houve, ainda, uma retomada da contextualização apresentada - que já vimos em 

outro momento -  

 
Técnicas de fechamento criativo 

 
 Há diferentes formas de se fechar um texto. No parágrafo apresentado anteriormente, por exemplo, 

utilizamos uma técnica de reflexão, aprofundando a discussão e apresentando um problema. Mostramos, 

ainda, soluções para o que foi apresentado - não tão detalhadas, mas importantes na questão discutida. 

Criamos uma ressalva, de forma que as propostas apresentadas dependam de uma ação por parte dos 

criadores do problema - se não houver concordância, não conseguiremos resolver a questão. Por fim, 

criamos um desfecho conectando ideias da introdução e da conclusão, criando o circuito comentado 

anteriormente.  
 Você pode, como ferramenta de fechamento: 

 
● Criar uma reflexão que vá além do que já foi discutido no texto; 

●  

● Criar uma conexão com o parágrafo de introdução, de forma metafórica ou retomando a 

contextualização; 

● esembrulhando" o seu conteúdo. 

 
Propostas de intervenção 

 
 Essa não é a segunda função de todos os parágrafos de conclusão. Na verdade, a presença das 

propostas na conclusão nem chega a ser obrigatória. Mas a nossa defesa tem fundamentos: em uma prova 

corrigida de forma muito rápida  o caso do ENEM -, é muito importante que todos os pontos analisados 

pelas competências estejam muito evidentes na sua redação. Se a grande maioria dos alunos apresenta 

propostas no último parágrafo, é muito provável que, procurando intervenções, o leitor olhe diretamente 

para a conclusão do seu texto. A ideia, então, é facilitar o trabalho do corretor e apresentá-las logo no lugar 

em que ele procurará. Além disso, se você mostrou problemas  e até causas e consequências  no seu 

desenvolvimento, é muito normal que as propostas venham logo depois deles, né? E o melhor lugar, sem 

dúvidas, é a conclusão. 
 Essas propostas precisam ter duas características muito importantes: em primeiro lugar, é preciso 

que elas sejam aplicáveis ao tema e ao que foi dito no texto. Não faz sentido propor soluções na área da 

educação se o problema não tem relação com algum trabalho feito pelas escolas, né? Além disso, as 

propostas precisam ser detalhadas. A ideia é: além de dizer o que é necessário fazer, é importante mostrar 

quem pode ajudar nisso e, é claro, como isso pode ser feito.  Vamos ver um exemplo? 

 
 Torna-se evidente, portanto, que setor privado e instituições de ensino em nada ajudam na resolução 

do problema, que só cresce, sendo necessário, então, que se recorra a outros agentes sociais, de forma que 
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estimulem uma ação por parte dos omissos. Em primeiro lugar, o governo, em parceria com as ONGs, pode 

criar campanhas de doação de livros, a fim de incentivar a adoção das leituras habituais sem custo por parte 

das escolas. Além disso, a mídia pode auxiliar seus lançamentos, para que as vendas aumentem e, então, seus 

preços sejam reduzidos. Só assim, estimulando o hábito de ler na raiz, amor e felicidade na leitura pregados 

pelos dois grandes autores serão, finalmente, características do leitor contemporâneo.  

 
Título 

 
 É normal que um aluno pergunte se o título é obrigatório. Mais normal ainda é o questionamento 

com relação aos pontos descontados pela falta desse título. De certa forma, todas essas dúvidas estão 

equivocadas. O fato é que a colocação do título depende apenas da exigência da Banca - e, se não exigido, 

da vontade do leitor. Em uma prova que não pede a formulação de um título, não colocá-lo não trará 

problemas. 
 De qualquer forma, tal 

apresentá-la pode ser interessante, se bem pensada e construída. Para isso, é essencial que você conheça 

bem a definição de título e que estruturas evitar. 
 O título funciona como uma síntese sugestiva da redação. Isso significa que, de forma curta, sintética, 

apresenta a mensagem que a redação quer passar. Seu papel é o de interessar o leitor, seduzindo-o.  
 Um bom título comprova um bom planejamento. Dá a impressão de que você pensou bem no que 

estava escrevendo - e organizou bem suas ideias. Trata-se de um tipo de mensagem cifrada, que será 

decifrada, desembrulhada ao longo do texto, daí o valor da circularidade citada no ponto anterior.  

 
Fórmulas desgastadas 

 
 Há alguns modelos que precisam ser evitados. Muitos alunos, em vez de aproveitar o valor do título, 

apresentam ideias óbvias, repetitivas e até genéricas. Veja uma lista do que você precisa evitar: 

 
●  

● o: intolerância ou liberdade de expressão? 

● Tom publicitário: Brasil, um país de todos. 

●  

● Termos genéricos: Violência. 

 

EXERCÍCIOS  
 

 

Levando em consideração o parágrafo a seguir, responda: 

 
Fica claro, portanto, que o valor dos bichos de estimação na sociedade de hoje, apesar de grande, não é 

compartilhado por todas as pessoas. Considerando uma lei que já existe e criminaliza maus-tratos, é papel 

do Judiciário fiscalizar mais e aplicá-la a diversos casos divulgados diariamente na rede. A mídia, que já tem 

grande relevância online, precisa levar tal discussão às TVs, utilizando ficções com engajamento social para 

mostrar a necessidade da delação. Por fim, ONGs que defendem os direitos dos animais também podem 

participar com campanhas e assistência, procurando e oferecendo novos lares aos encontrados em más 

condições. Só assim, vigiando e punindo, o último artigo da Declaração, que fala de observar, respeitar e 

compreender os animais, será respeitado e praticado no nosso meio. 

 

1. Sobre qual tema a conclusão propõe? 
 

2. Que trecho apresenta a retomada da tese do parágrafo? 
 

3. Que trecho mostra as propostas que resolvem esse problema? 
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Leia a conclusão a seguir, sobre o tema "A cordialidade brasileira e suas consequências em questão no século 

XXI": 

 
Torna-se evidente, portanto, a predominância do indivíduo cordial, que prioriza o coração e deixa de lado as 

regras morais do coletivo. Buscando resolver isso, é importante que o poder público, em um trabalho de 

fiscalização, identifique os casos de pequenas corrupções, classifique-os como crime e julgue cada um. No 

mesmo contexto, a mídia pode denunciar e debater essas ações em ficções engajadas e divulgar as medidas 

por parte do governo. A escola, formadora de opinião, pode trabalhar esse comportamento na raiz, 

mostrando a necessidade de, no ambiente coletivo  ou na rua de Roberto DaMatta -, a moral imperar nas 

atitudes do indivíduo, de forma que, em pouco tempo, a separação entre o público e o privado saia da teoria 

e, pelo menos no Brasil, se torne prática no meio social. 

 

4. O parágrafo está completo, do ponto de vista das duas funções da conclusão? 
 

5. Identifique que agentes de intervenção foram utilizados no parágrafo. 
 

6. Identifique qual operador argumentativo conclusivo foi utilizado na retomada da tese e mostre outro 

que poderia ter sido utilizado. 
 

Leia o parágrafo a seguir e faça o que se pede: 

 
Torna-se evidente, portanto, a necessidade de se discutir a questão e o papel da escola e dos responsáveis 

nessa luta. Em primeiro lugar, o poder público, criador da lei que incentiva o combate à prática, pode 

fiscalizar as instituições e fazer valer o que está no Diário Oficial, contratando, inclusive, mais psicólogos para 

os colégios e promovendo treinamentos. A mídia pode denunciar os casos, a fim de facilitar o trabalho do 

governo e, é claro, conscientizar a população. Deve, também, por meio de ficções, levar a discussão à família, 

mostrando a importância de o assunto ser tratado em casa. A escola, então, pode chamar os pais ao debate 

e, com palestras e reuniões em grupo, mostrar o seu papel nessa prevenção. Só assim será possível evitar 

que, no Brasil, 29 anos depois, tenhamos mais figuras como a de Preciosa, que precisava dos sonhos para 

escapar de todo o pesadelo que a sua vida insistia ser. 

 

7. Identifique, no parágrafo, a retomada da tese defendida pelo autor. 
 

8. Sabendo como se constrói uma conclusão, mostre que trecho propõe soluções para o posicionamento 

do autor e que agentes foram utilizados na sua formulação. 
 

9. Que outros agentes poderiam ter sido utilizados nesse mesmo texto? 
 
Analise o parágrafo para resolver as questões 10 a 12: 

 
Portanto, medidas devem ser tomadas a fim de instigar os pequeninos o hábito de ler, visto que a literatura 

é imprescindível na formação infantil. Para tal, as escolas podem promover rodas de leitura, a criação de 

peças teatrais baseadas nas obras lidas e a inserção de bibliotecas nas instituições engajarão os alunos ao 

costume de ler. Ademais, os pais também devem dar o exemplo e acompanhar a desenvoltura dos filhos. 

Ainda que vivamos na Era Digital, é preciso que os responsáveis organizem os períodos que seus filhos 

desfrutam da tecnologia para que haja tempo para a leitura. Em casa, contar histórias e ajudá-los a ler 

aumentará, assim, o vínculo familiar e farão com que a literatura seja algo prazeroso e não taxado como 

obrigatório. 

 

10. Sabendo que o parágrafo é exemplar, identifique elementos que o tornaram uma conclusão nota mil. 
 

11. Identifique outras duas propostas que poderiam ser utilizadas em um tema sobre "a importância da 

literatura na formação da criança", se a tese mostrasse que, hoje, isso não é valorizado. 
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12. Suponha que você, aluno, tenha decidido defender a ideia de que a literatura, hoje, tem sido muito 

valorizada nas escolas e, consequentemente, entre as crianças. Aponte uma retomada da tese viável 

para essa ideia. 
 

Leia o parágrafo a seguir: 

 
Fica claro, que agressões à mulher constituem uma grave mazela social, que deve ser combatida. Deve-se 

garantir a aplicação e a fiscalização de leis como a Maria da Penha e a do Feminicídio principalmente contra 

os companheiros. Deve-se, também dar suporte às vítimas, oferecendo atendimento psicológico adequado 

a mulheres violentadas. Por fim, deve-se combater a cultura do assédio, não só com campanhas publicitárias, 

mas também com engajamento ficcional, como o que ocorre nas novelas. Talvez assim consigamos construir 

uma nação com igualdade real entre os gêneros. 

 

13. Como você já deve imaginar, um bom parágrafo não vem, apenas, de uma utilização perfeita de suas 

estruturas, mas também de alguns outros fatores, como linguagem, vocabulário e, principalmente, a 

modalidade escrita. Nesse contexto, analise o parágrafo acima e identifique problemas que, em uma 

avaliação mais detalhada, possam prejudicar a nota do autor. 

 

14. Reconhecidos os erros, reescreva o parágrafo e dê a ele um conteúdo nota mil. 

 

QUESTÃO CONTEXTO 
 

 

 

https://www.tripadvisor.com.br/LocationPhotoDirectLink-g303322-d554868-i127568181-Palacio_do_Planalto-

Brasilia_Federal_District.html 

Muitas vezes, o aluno, ao criar a proposta de intervenção, não explicita o órgão que deve atuar no problema, 

 como agentes interventores, sem 

composta por televisão, internet, redes sociais, jornal, cinema, revistas e etc.. Já o governo é formado pelo 

poder executivo, legislativo e judiciário, e cada um desses poderes é constituído de determinados 

segmentos. Frequentemente, os alunos não têm conhecimento sobre essas informações, que são 

imprescindíveis para a redação e para o exercício de cidadania. 

Dessa forma, para tirar nota máxima nessa competência, devemos, além de detalhar as ações e seus efeitos, 

nomear os agentes interventores. 

Sua tarefa será pesquisar sobre os três poderes públicos e identificar quem é responsável por cada setor e 

quais são suas responsabilidades. 
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GABARITO 

 

 

Exercícios  
 
1. O parágrafo propõe sobre o valor dos animais de estimação, hoje. 

 
2. O trecho é: "o valor dos bichos de estimação na sociedade de hoje, apesar de grande, não é 

compartilhado por todas as pessoas." 

 
3. O trecho é: "Considerando uma lei que já existe e criminaliza maus-tratos, é papel do Judiciário fiscalizar 

mais e aplicá-la a diversos casos divulgados diariamente na rede. A mídia, que já tem grande relevância 

online, precisa levar tal discussão às TVs, utilizando ficções com engajamento social para mostrar a 

necessidade da delação. Por fim, ONGs que defendem os direitos dos animais também podem participar 

com campanhas e assistência, procurando e oferecendo novos lares aos encontrados em más 

condições". 

 
4. Sim, uma vez que apresenta, em primeiro lugar, uma retomada da tese e, logo depois, propostas para 

resolver o problema. 

 
5. Os agentes utilizados foram o Governo, a mídia e a escola. 

 
6. O -

 

 
7. Torna-se evidente, portanto, a necessidade de se discutir a questão e o papel da escola e dos 

responsáveis nessa luta. 

 

8. 

fiscalizar as instituições e fazer valer o que está no Diário Oficial, contratando, inclusive, mais psicólogos 

para os colégios e promovendo treinamentos. A mídia pode denunciar os casos, a fim de facilitar o 

trabalho do governo e, é claro, conscientizar a população. Deve, também, por meio de ficções, levar a 

discussão à família, mostrando a importância de o assunto ser tratado em casa. A escola, então, pode 

Os agentes utilizados foram o Governo, a mídia, a família e a escola. 

 

9. As ONGs que levantam a bandeira do bullying poderiam trabalhar essa questão, por exemplo, além das 

empresas, que poderiam criar campanhas, em parceria com a mídia. 

 

10. Além de retomar bem a tese, o parágrafo mostra propostas bem detalhadas e ainda formula um desfecho 

criativo, tornando o texto, de certa maneira, original. 

 

11. O mercado, por exemplo, poderia incentivar a venda de livros infantis promovendo encontros, eventos 

com autógrafos e leitura de trechos pelos autores. As escolas, no mesmo ritmo, poderiam trazer autores 

às salas, com palestras e discussões sobre o tema dos livros. 

 

12. Torna-se evidente, portanto, que a literatura, hoje, é muito valorizada e, para que as suas contribuições 

cresçam, propostas podem ser levantadas em prol da formação infantil. 

 

13. Além da ausência de conectivo conclusivo, há propostas pouco detalhadas (sem agentes, por exemplo) 

e problemas de vírgula e repetições. 

 



 

 
R

e
d

. 

14. Fica claro, portanto, que agressões à mulher constituem uma grave mazela social, que deve ser 

combatida. Para isso, a policia e o judiciário devem garantir a aplicação e a fiscalização de leis como a 

Maria da Penha e a do Feminicídio - principalmente contra os companheiros. ONGs podem dar suporte 

às vítimas, oferecendo atendimento psicológico adequado a mulheres violentadas. Por fim, a mídia deve 

combater a cultura do assédio, não só com campanhas publicitárias, mas também com engajamento 

ficcional, como o que ocorre nas novelas. Talvez assim consigamos construir uma nação com igualdade 

real entre os gêneros. 

 

Questão Contexto  
 
Sugestão de pesquisa: 

● Quem faz parte do Poder Legislativo? 

● Quem faz parte do Poder Judiciário? 

● Quem faz parte do Poder Executivo? 

● Quais são nossos Ministérios? 

● O que faz um deputado? 

● O que faz um vereador? 

● O que faz um senador? 

● O que faz um prefeito? 

● O que faz um governador?  

● O que faz um presidente da república? 

● STF, STJ, Justiça Federal, Justiça do Trabalho 

 
Algumas ideias para a proposta de intervenção: 
1. Ministério da Educação, em parceria com o Ministério da saúde, deveria implementar cardápios 

balanceados nas escolas e universidades. 
2. A televisão deveria investir mais em programas informativos sobre saúde e alimentação nos canais 

abertos. 
3. O Ministério da Saúde em parceria com as prefeituras deveria produzir revistas mensais com informações 

sobre a saúde, importância de atividades físicas e opções de cardápios saudáveis para a população. 
4. As prefeituras com o apoio do Governo Federal, deve ampliar os espaços públicos para a realização de 

atividades físicas. 
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Indústria cultural:  Adorno e 

Horkheimer 

22 

jun 
 

 

RESUMO   
 

 

A escola de Frankfurt (Frankfurter Schule, em alemão) foi um movimento intelectual criado por 

filósofos e cientistas sociais de orientação marxista em 1924, na Alemanha, que ficou caracterizado por uma 

análise crítica da sociedade contemporânea.  Vários dos seus integrantes foram perseguidos e tiveram que 

fugir do regime nazista, e uma de suas mais importantes contribuições para a teoria crítica da sociedade 

ocorreu através do conceito de indústria cultural ou cultura de massas.  Entre seus principais representantes 

podemos citar Theodor Adorno, Max 

Horkheimer, Walter Benjamin, Herbert Marcuse, Leo Löwenthal, Erich Fromm, Jürgen Habermas, entre 

outros.  Na sequência faremos uma breve exposição sobre o conceito de indústria cultural desenvolvido 

por Theodor Adorno e Max Horkheimer. 

Ao abordar as relações entre cultura e política, a Sociologia busca uma compreensão acerca do modo 

como uma sociedade reproduz ou contesta as relações de poder nela vigentes. 

 No caso específico da teoria crítica desenvolvida por Adorno e Horkheimer em 1947, o conceito de cultura 

de massas - intrinsecamente relacionado com a noção de indústria cultural  - visava explicar o papel 

fundamental que a massificação cultural desempenhou para que fosse possível a manutenção do domínio 

sobre as classes trabalhadoras na Alemanha nazista, tão importante quanto o próprio totalitarismo político 

adotado pelo regime de Hitler.   O nazismo impedia a manifestação e a organização da classe trabalhadora e 

se aproveitou da produção de bens culturais voltados para a grande massa para manter o seu domínio, 

exatamente porque esses produtos culturais, veiculados pelos meios de comunicação, levavam ao 

conformismo, ao mero divertimento, e não a uma reflexão crítica sobre a realidade.     

Em suma, a Indústria cultural é um conceito sociológico que nos remete às sociedades capitalistas 

contemporâneas, em que a classe dominante - aquela que domina os meios de comunicação de massas - 

transforma o lazer em um momento de pura passividade.  A sociedade de massas é, como o próprio nome já 

indica, uma sociedade manipulável, moldável, em que se consegue capturar o lazer dos indivíduos com 

produtos culturais que ajudam a manter a distorção da realidade, a manipulação e a alienação sofrida pelas 

pessoas.  Nessa sociedade, tudo é capturado pelo mercado, tudo se transforma em mercadoria para 

consumo em larga escala, até  

O que Adorno e Horkheimer perceberam foi a relevância que os meios de comunicação de massas 

(como eologia da classe dominante nas sociedades capitalistas 

contemporâneas, perpetuando o capitalismo como um sistema político inabalável, hegemônico.  De acordo 

com eles, há uma degeneração da cultura operada pela sociedade industrial, que acaba por substituir as 

obras de arte mais originais e que levam ao pensamento crítico por fórmulas repetitivas e superficiais que, no 

entanto, possuem um alto valor de mercado.  A cultura torna-se um produto que pode ser vendido para um 

grande número de pessoas e uma importante ferramenta para a manutenção das relações de poder nas 

sociedades capitalistas. 

Os principais tipos de obras de arte apropriadas pela indústria cultural, segundo Adorno e 

Horkheimer, foram o cinema e a música.  Ainda hoje observamos uma grande predominância, por exemplo, 

nos cinemas nacionais, de filmes de ação e de comédia, geralmente americanos, que ajudam a compor o 

cenário de alienação a que as pessoas estão submetidas, não exercendo o seu papel - enquanto obra de arte 

-  de levar à reflexão e ao pensamento crítico.  Dessa maneira, percebemos como o conceito de Indústria 

Cultural e o de cultura de massas ainda se aplicam à nossa realidade social, bem como a das outras 

sociedades industriais contemporâneas. 
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EXERCÍCIOS  
 

 

1. Hoje, a indústria cultural assumiu a herança civilizatória da democracia de pioneiros e empresários, que 

tampouco desenvolvera uma fineza de sentido para os desvios espirituais. Todos são livres para dançar 

e para se divertir, do mesmo modo que, desde a neutralização histórica da religião, são livres para 

entrar em qualquer uma das inúmeras seitas. Mas a liberdade de escolha da ideologia, que reflete 

sempre a coerção econômica, revela-se em todos os setores como a liberdade de escolher o que é 

sempre a mesma coisa.  
ADORNO, T.; HORKHEIMER, M. Dialética do esclarecimento: fragmentos filosóficos. Rio de Janeiro: Zahar, 1985. 

A liberdade de escolha na civilização ocidental, de acordo com a análise do texto, é um(a)  

a) legado social.  

b) patrimônio político.  

c) produto da moralidade.  

d) conquista da humanidade.  

e) ilusão da contemporaneidade. 

 

2. Observe a charge a seguir. 

 

 
(Disponível em: <http://framos.wordpress.com/2008/03/06/reflexoes-imageticas-1/>. Acesso em: 21 ago. 2008.) 

 

De acordo com a charge: 

a) populações menos desenvolvidas intelectual e culturalmente são mais felizes quando dominadas 

por aqueles com maior poderio militar. 

b) indivíduos de países socialmente atrasados temem a ingerência estrangeira em seus territórios por 

não compreenderem o seu caráter civilizador e humanitário. 

c) os novos mecanismos de dominação de um país sobre o outro combinam violência com 

consentimento, pelo uso, também, de diversos instrumentos ideológicos.  

d) as intervenções militares representam o melhor caminho para a garantia da liberdade de 

pensamento e o princípio de autodeterminação dos povos. 

e) é inviável, no mundo moderno, a implantação de regimes democráticos sem o uso da força bruta, 

praticada, em geral, com moderação, por parte da nação que se apossa de determinado território. 

 

3. 
de autonomização das artes é contemporâneo ao florescimento de uma cultura de mercado. [...]. A 

burguesia permite, para usarmos uma imagem de Adorno, que a arte se consolide como um locus de 

liberdade, mas em contraposição à própria lógica de mercado que funda a sociedade capitalista. [...] 

historicamente, pela primeira vez, exprimem-se os conflitos entre cultura erudita e cultura popular de 

 
ORTIZ, Renato. Cultura e modernidade. São Paulo: Brasiliense, 1991. p. 66. 
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Considerando a interpretação clássica da Escola de Frankfurt a respeito da cultura de massa, assinale 

a alternativa CORRETA. 

a) O aprofundamento da reprodutibilidade técnica da obra de arte aumentou o acesso da cultura 

erudita a setores mais amplos das sociedades modernas, auxiliando-os em uma crescente 

ilustração. 

b) A transição da fase concorrencial para a fase monopolista do capitalismo fez-se acompanhar pela 

industrialização e crescente mercantilização da produção e do consumo culturais. 

c) A industrialização da produção cultural contribuiu de maneira inédita para a manutenção da aura 

da obra de arte, ao restringir seu acesso e consumo a poucos setores da população. 

d) A intensificação da produção artística e a simultânea ampliação de seu público consumidor, 

alavancadas pela mercantilização da cultura, contribuíram para a emancipação política de amplos 

setores das sociedades modernas. 

 

4.  

como hoje a entendemos) acreditam que esta indústria desempenha as mesmas funções de um Estado 

fascista (...) na medida em que o individuo é levado a não meditar sobre si mesmo e sobre a totalidade 

do meio social circundante, transformando-se em mero joguete e em simples produto alimentador do 

 
(COELHO, Teixeira. O que é indústria cultural, São Paulo, Editora Brasiliense, 1987, p. 33. Texto adaptado) 

  

Adorno e Horkeimer consideram que a indústria cultural e o Estado fascista têm funções similares, pois 

em ambos ocorre 

a) um processo de democratização da cultura ao colocá-la ao alcance das massas, o que possibilita 

sua conscientização. 

b) o desenvolvimento da capacidade do sujeito de julgar o valor das obras artísticas e bens culturais, 

assim como de conviver em harmonia com seus semelhantes. 

c) o aprimoramento do gosto estético por meio da indústria do entretenimento, em detrimento da 

capacidade de reflexão. 

d) um processo de alienação do homem, que leva o indivíduo a perder ou a não formar uma imagem 

de si e da sociedade em que vive. 

e) o aprimoramento da formação cultural do indivíduo e a melhoria do seu convívio social pela 

inculcação de valores, de atitudes conformistas e pela eliminação do debate, na medida em que 

este produz divergências no âmbito da sociedade. 

 

5. S  ufanar de ter levado a cabo com energia 

e de ter erigido em princípio a transferência muitas vezes desejada da arte para a esfera do consumo, 

de ter despido a diversão de suas ingenuidades inoportunas e de ter aperfeiçoado o feitio das 

 
(ADORNO, T. ; HORKHEIMER, M. Dialética do esclarecimento. Tradução de Guido Antonio de Almeida. Rio de Janeiro: 

Zahar, 1985. p. 126.) 

 

Com base nessa passagem e nos conhecimentos sobre indústria cultural em Adorno e Horkheimer, é 

correto afirmar: 

a) A indústria cultural excita nossos desejos com nomes e imagens cheios de brilho a fim de que 

possamos, por contraste, criticar nosso cinzento cotidiano. 

b) A fusão entre cultura e entretenimento é uma forma de valorizar a cultura e espiritualizar 

espontaneamente a diversão. 

c) A diversão permite aos indivíduos um momento de ruptura com as condições do trabalho sob o 

capitalismo tardio. 

d) Os consumidores têm suas necessidades produzidas, dirigidas e disciplinadas mais firmemente 

quanto mais se consolida a indústria cultural. 

e) A indústria cultural procura evitar que a arte séria seja absorvida pela arte leve. 
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6.  

como hoje a entendemos) acreditam que esta indústria desempenha as mesmas funções de um Estado 

fascista (...) na medida em que o individuo é levado a não meditar sobre si mesmo e sobre a totalidade 

do meio social circundante, transformando-se em mero joguete e em simples produto alimentador do 

sistema q  
(COELHO, Teixeira. O que é indústria cultural, São Paulo, Editora Brasiliense, 1987, p. 33. Texto adaptado) 

 

Adorno e Horkheimer consideram que a indústria cultural e o Estado fascista têm funções similares, 

pois em ambos ocorre 

a) um processo de democratização da cultura ao colocá-la ao alcance das massas, o que possibilita 

sua conscientização. 

b) o desenvolvimento da capacidade do sujeito de julgar o valor das obras artísticas e bens culturais, 

assim como de conviver em harmonia com seus semelhantes. 

c) o aprimoramento do gosto estético por meio da indústria do entretenimento, em detrimento da 

capacidade de reflexão. 

d) um processo de alienação do homem, que leva o indivíduo a perder ou a não formar uma imagem 

de si e da sociedade em que vive. 

e) o aprimoramento da formação cultural do indivíduo e a melhoria do seu convívio social pela 

inculcação de valores, de atitudes conformistas e pela eliminação do debate, na medida em que 

este produz divergências no âmbito da sociedade. 

 

7. Analise a charge a seguir 

 
(Disponível em: <https://sociologiareflexaoeacao.files. wordpress.com/2015/07/cena-cotidiana-autor-

desconhecidofacebook.jpg>. Acesso em: 20 abr. 2016.) 

 

Leia o texto a seguir. 

As reações mais íntimas das pessoas estão tão completamente reificadas para elas próprias que a ideia 

de algo peculiar a elas só perdura na mais extrema abstração: personality significa para elas pouco mais 

que possuir dentes deslumbrantemente brancos e estar livres do suor nas axilas e das emoções. Eis aí 

o triunfo da publicidade na Indústria Cultural. 
ADORNO, T. W.; HORKHEIMER, M. Dialética do esclarecimento. Trad. Guido Antonio de Almeida. Rio de Janeiro: Jorge 

Zahar, 1985. p. 138. 

 

A respeito da relação entre Indústria Cultural, esvaziamento do sentido da experiência e 

superficialização da personalidade, assinale a alternativa correta. 

a) A abstração a respeito da própria personalidade é uma capacidade por meio da qual o sentido da 

experiência, esvaziado pela Indústria Cultural, pode ser reconfigurado e ressignificado.  

b) A superficialização da personalidade e o esvaziamento do sentido da experiência são efeitos 

secundários da Indústria Cultural, decorrentes dos exageros da publicidade. 

c) A superficialização da personalidade resulta da ação por meio da qual a Indústria Cultural esvazia 

o sentido da experiência ao concebê-la como um sistema de coisas. 

d) O esvaziamento do sentido da experiência criado pela Indústria Cultural atesta a superficialidade 

inerente à personalidade na medida em que ela é uma abstração. 

e) O poder de reificação exercido pela Indústria Cultural sobre a personalidade consiste em criar um 

equilíbrio entre sensibilidade (emoções) e pensamento (máxima abstração). 
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8. Leia o texto a seguir. 

O modo de comportamento perceptivo, através do qual se prepara o esquecer e o rápido recordar da 

música de massas, é a desconcentração. Se os produtos normalizados e irremediavelmente 

semelhantes entre si, exceto certas particularidades surpreendentes, não permitem uma audição 

concentrada, sem se tornarem insuportáveis para os ouvintes, estes, por sua vez, já não são 

absolutamente capazes de uma audição concentrada. Não conseguem manter a tensão de uma 

concentração atenta, e por isso se entregam resignadamente àquilo que acontece e flui acima deles, 

e com o qual fazem amizade somente porque já o ouvem sem atenção excessiva. 
ADORNO, T. W. O fetichismo na música e a regressão da audição. Em: Adorno et al. Textos escolhidos. São Paulo: Abril 

Cultural, 1978. p.190. Coleção Os Pensadores. 

 

As redes sociais têm divulgado músicas de fácil memorização e com forte apelo à cultura de massa. 

A respeito do tema da regressão da audição na Indústria Cultural e da relação entre arte e sociedade 

em Adorno, assinale a alternativa correta. 

A impossibilidade de uma audição concentrada e de uma concentração atenta relaciona-se ao fato 

de que a música tornou-se um produto de consumo, encobrindo seu poder crítico. 

a) A música representa um domínio particular, quase autônomo, das produções sociais, pois se baseia 

no livre jogo da imaginação, o que impossibilita estabelecer um vínculo entre arte e sociedade. 

b) A música de massa caracteriza-se pela capacidade de manifestar criticamente conteúdos racionais 

expressos no modo típico do comportamento perceptivo inato às massas. 

c) A tensão resultante da concentração requerida para a apreciação da música é uma exigência 

extramusical, pois nossa sensibilidade é naturalmente mais próxima da desconcentração. 

d) Audição concentrada significa a capacidade de apreender e de repetir os elementos que 

constituem a música, sendo a facilidade da repetição o que concede poder crítico à música.  

9. ela transformação 

da cultura em mercadoria, com produção em série e de baixo custo, para que todos possam ter acesso. 

É uma indústria como qualquer outra, que deseja o lucro e que trabalha para conquistar o seu cliente, 

vendendo imagens, seduzindo o seu públic  
(PARANÁ. Livro didático de Sociologia. Curitiba, 2006, p.156). 

 

Assinale a alternativa correta. 

a) A indústria Cultural não é uma característica da sociedade contemporânea ela é um produto 

natural em qualquer sociedade. 

b) A indústria Cultural é responsável por criar no indivíduo necessidades que ele não tinha e 

transformar a cultura em mercadoria. 

c) A Indústria Cultural não influência nas necessidades do indivíduo com a sua produção em série e 

de baixo custo. 

d) A indústria cultural faz com que o indivíduo reflita sobre o que necessita, não desejando lucro. 

e) A Indústria Cultural prioriza a heterogeneidade de cada cultura. 

 

QUESTÃO CONTEXTO 
 

 

De acordo com a Escola de Frankfurt, na contemporaneidade, o 

capitalismo passa a se apropriar e a determinar não apenas os aspectos 

econômicos, mas também a expressão e produção cultural.  Tendo em 

vista a imagem acima e os seus conhecimentos acerca do tema, 

apresente os pontos negativos deste fenômeno que ficou conhecido 

como indústria cultural.   
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GABARITO 

 

 

 

Exercícios  

 
1. e 

Theodor Adorno e Max Horkheimer apontam para o aspecto dialético do esclarecimento alcançado na 

sociedade contemporânea: a liberdade vivenciada pelo indivíduo apresenta-se como uma ilusão, uma 

mistificação, visto que a liberdade real não chega a ser experienciada pelas pessoas. 

 

2. c 

A indústria cultural é um importante instrumento de dominação dos países desenvolvidos sobre os mais 

pobres, na busca de suas riquezas (principalmente naturais) e de seu apoio estratégico. Sendo um forte 

(e pacífico) mecanismo de dominação ideológica, a inserção cultural das ideias predominantes em 

sociedades mais desenvolvidas acaba por justificar junto às populações locais a dominação militar que 

porventura venha a acontecer na sequência, como foi muito comum na política americana em relação 

aos países da América Central ao longo do século XX. Junto a isso, os próprios produtos do capitalismo 

também desempenham esse papel de dominação. A charge mostra isso claramente ao usar personagens 

da Disney como soldados do exército, dominando uma ilha de feição típica centro-americana. Outros 

ícones significativos do capitalismo também aparecem, como a Coca-cola, a Texaco, a IBM etc. e por 

fim a televisão como meio difusor dos conteúdos. 

 

3. b  

A afirmativa A está errada porque a reprodutibilidade técnica não significou aumento do acesso ou 

interesse de grupos populares a obras eruditas. Na verdade essa possibilidade voltou-se muito mais à 

difusão de produtos culturais de massa e muitas vezes com baixa qualidade artística. 

    

A afirmativa C está errada, a industrialização da cultura leva justamente a uma perda da aura da obra de 

arte, pois os produtos da cultura podem ser reproduzidos e distribuídos em larga escala, fazendo com 

que a obra perca o sentido de exclusividade. 

    

A afirmativa D está errada porque, na verdade, a intensificação da produção artística e o aumento de 

público não influíram na consciência política do público em larga escala. Em muitos casos, pelo contrário, 

levaram a um processo de alienação de questões sociais e políticas, devido a um forte teor de escapismo 

que algumas produções proporcionavam. 

 

4. d  

A afirmativa A está incorreta, porque na indústria cultural a produção é posta à disposição da sociedade, 

mas de forma alienante, que não permite que ela possua real significado artístico. Além disso, neste 

contexto, a arte se torna mercadoria, e seu valor mercadológico se sobrepõe ao seu real valor cultural. A 

afirmativa B está incorreta, porque a capacidade de julgamento sobre a arte é diminuída no contexto da 

indústria cultural, assim como as representações de sociabilidade que ela poderia sugerir. A afirmativa C 

está incorreta, porque, além de não haver um aprimoramento do gosto estético (embotado no meio de 

tantas ofertas), há uma perda de capacidade de reflexão sobre a arte e seu significado. A afirmativa E 

está incorreta, pois mistura vários conceitos e os apresenta de forma errada. Na indústria cultural não há 

aprimoramento da formação do indivíduo. Os valores ficam mais dispersos e cria-se uma atitude 

conformista, pois não se percebem realmente os significados artísticos; assim, faltam elementos para o 

debate. 
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5. d  

a) Incorreta. A indústria cultural excita nossos desejos para que consumamos mais e mais, e sem 

questionamentos. 

b) Incorreta. A fusão entre cultura e entretenimento empobrece a cultura e a torna consumível. 

c) Incorreta. A diversão permite uma ruptura, mas a diversão oferecida pela indústria cultural escraviza o 

indivíduo no trabalho, pois sem dinheiro não há como se divertir, dentro de sua lógica de consumo. 

d) Correta. Os indivíduos não são os autores de suas necessidades, suas necessidades são produzidas, 

dirigidas e disciplinadas pela indústria cultural, por meio dos veículos de comunicação de massa. 

e) Incorreta. A indústria cultural não tem essa preocupação. Tudo se torna produto para consumo. 

 

6. d  

A afirmativa A está incorreta, porque na indústria cultural a produção é posta à disposição da sociedade, 

mas de forma alienante, que não permite que ela possua real significado artístico. Além disso, neste 

contexto, a arte se torna mercadoria, e seu valor mercadológico se sobrepõe ao seu real valor cultural. A 

afirmativa B está incorreta, porque a capacidade de julgamento sobre a arte é diminuída no contexto da 

indústria cultural, assim como as representações de sociabilidade que ela poderia sugerir. A afirmativa C 

está incorreta, porque, além de não haver um aprimoramento do gosto estético (embotado no meio de 

tantas ofertas), há uma perda de capacidade de reflexão sobre a arte e seu significado. A afirmativa E 

está incorreta, pois mistura vários conceitos e os apresenta de forma errada. Na indústria cultural não há 

aprimoramento da formação do indivíduo. Os valores ficam mais dispersos e cria-se uma atitude 

conformista, pois não se percebem realmente os significados artísticos; assim, faltam elementos para o 

debate. 

 

7. c  

a) Incorreta. A abstração da qual trata o texto não apenas não implica necessariamente a uma 

reconfiguração da experiência, mas, antes, implica a sua destruição. 

b) Incorreta. A superficialização da personalidade e o esvaziamento da experiência são efeitos inerentes 

à indústria cultural, podendo ser concebidos como essenciais ao modo de proceder da Indústria Cultural. 

c) Correta. Conceber a experiência como um sistema de gestão de coisas é por meio do qual a 

personalidade é tornada superficial, uma coisa entre coisas. 

d) Incorreta. A personalidade não é algo superficial, tampouco abstrato. 

e) Incorreta. Justamente por não haver equilíbrio entre sensibilidade e pensamento que a personalidade 

é reificada. 

 

8. a 

a) Correta. Para Adorno, o poder crítico da música é destruído quando ela se torna produto de consumo. 

Isso pode ser identificado no fato de que a condição para o sucesso da "música de consumo" é a recusa 

do exercício racional exigido pela música crítica. Assim, a música de massa, caracterizada pela 

desconcentração, encobre o poder crítico da música que consiste na audição concentrada e na 

concentração atenta. 

b) Incorreta. Adorno insiste na relação intrínseca entre arte e sociedade, não sendo possível dissociá-las. 

Adorno entende que até mesmo o jogo da imaginação é marcado pelos condicionamentos sociais; 

mesmo na particularidade da obra de arte musical, identifica-se a presença de motivações sociais. 

c) Incorreta. Para Adorno, o próprio termo "música de massa" aparece como a negação do poder crítico 

da arte musical, expressando a impossibilidade de manifestar conteúdos racionais. Assim, há uma 

disjunção entre "música de massa", por um lado, e racionalidade e criticidade, por outro. 

d) Incorreta. A tensão é uma disposição necessária para uma música que não se converteu em 

mercadoria. Para Adorno, a manutenção da tensão revela que a música não é produto de entretenimento, 

pois a tensão representa a disposição de apreender os elementos musicais enquanto constituídos de 

racionalidade. 

e) Incorreta. Para Adorno, a mera repetição não significa audição concentrada. Audição concentrada 

refere-se a uma determinada capacidade perceptiva do indivíduo, possibilitada por uma música que 

possui, na sua própria estrutura formal, uma organização que exige atenção. 
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9. b  

De acordo com Adorno e Horkheimer, a indústria cultural transforma  a cultura em mercadoria a ser 

vendida e consumida, além de gerar nas pessoas necessidades que elas não possuíam anteriormente a 

partir do estímulo ao consumo. 

 

Questão Contexto  
 

O principal ponto negativo da indústria cultural é a industrialização do processo de produção cultural.  Aquilo 

que anteriormente era visto como necessitando de um determinado tempo para ser produzido, passa a seguir 

um cronograma rígido que visa garantir maior lucro, deixando de lado a preocupação com o caráter crítico 

e reflexivo, e se voltando para a grande massa.  
 




