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Citoplasma e organelas 

Resumo 

 

Citoplasma 

 

 

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

das reações químicas do organismo. 

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

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

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

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

organelas. 

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

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

 

Organelas 

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

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

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

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

exemplo) e sintetiza lipídios. 

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

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

extracelular. Sintetiza glicídios e forma lisossomos. 

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

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

bem como a apoptose, processo de morte programada da célula. 
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− Mitocôndria: Usina energética da célula, produz ATP através da respiração celular. Apresenta DNA próprio, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

citoplasma sintetizam proteínas para uso interno da célula. 

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

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

 

1. O desenho a seguir representa dois tipos de células diferentes, em corte e fora das suas proporções 

naturais. Após identificá-las, escolha qual das afirmativas abaixo se refere a elas corretamente. 

 
a) Em A, ocorre síntese de proteínas. 
b) Células do tipo A podem se diferenciar e constituir tecidos. 
c) A jamais poderia ser um organismo produtor. 
d) B poderia ser de um organismo do reino monera. 
e) Células do tipo B são típicas de organismos fotossintetizantes. 

 
 

2. O acúmulo de metais pesados no solo, como o cádmio, o zinco e o chumbo, resultante de atividades 

industriais, tem grande impacto na biota desses locais. Apesar de serem requeridos em pequenas 

quantidades pelos organismos vivos, o excesso desses metais é tóxico para a maioria das espécies e 

compromete sua sobrevivência. Algumas espécies de plantas são capazes de crescer em solos que 

contêm grandes quantidades desses metais. Nas células dessas plantas podem ser encontrados 

diferentes mecanismos para a resistência a esses metais, como a imobilização por polissacarídeos, a 

exemplo da pectina, e a formação de complexos com ácidos orgânicos no interior da organela que 

ocupa o maior volume da célula desenvolvida. Os locais na célula vegetal onde ocorrem os mecanismos 

citados são, respectivamente: 

a) membrana plasmática e cloroplasto. 
b) parede celular e vacúolo. 
c) microtúbulo e lisossomo. 
d) parede celular e ribossomo. 
e) membrana plasmática e vacúolo. 

 
 
 
 
 
 

https://djalmasantos.wordpress.com/2016/11/17/testes-de-citologia-10/11-91/
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3. As organelas citoplasmáticas presentes nas células dos eucariontes têm papel fundamental na 

manutenção das condições ideais no interior da célula. Animais como o guepardo (Acinonyx jubatus) 

e os insetos voadores, que mantêm durante algum tempo altas taxas metabólicas em suas células 

musculares, possuem maior atividade em quais organelas? 

a) Retículo endoplasmático rugoso que produz proteínas utilizadas na regeneração das células 
musculares; e mitocôndrias que “produzem” energia. 

b) Retículo endoplasmático rugoso que secreta enzimas para sintetizar hormônios; e lisossomos que 
liberam seu conteúdo para eliminar partes desgastadas das células musculares. 

c) Mitocôndrias que “produzem” energia; e lisossomos que liberam seu conteúdo para eliminar partes 
desgastadas das células musculares. 

d) Mitocôndrias que “produzem energia”; e retículo sarcoplasmático que disponibiliza cálcio para a 
contração muscular. 

e) Mitocôndrias que “produzem” energia; e retículo endoplasmático liso que produz esteroides, 
colesterol e triglicérides utilizados na regeneração das células musculares. 

 

4. A célula dos organismos eucariontes é muito complexa e, no seu interior, ocorrem diversos processos 

para que sejam produzidas as proteínas necessárias ao metabolismo. A atividade de uma célula 

eucarionte é, de uma forma simplificada, análoga à atividade de produção de carros em uma fábrica 

automobilística. Na fábrica, há um PROJETO com as instruções sobre um determinado carro que será 

produzido. Com base nesse projeto, há uma LINHA DE PRODUÇÃO que monta o carro, utilizando, para 

isso, diversas partes menores. Uma vez montado, o carro é armazenado em um pátio, ou ESTOQUE, até 

ser enviado ao local de venda. Finalmente, o transporte dos carros até esse local ocorre, usualmente, 

em CAMINHÕES-CEGONHA, os quais podem transportar diversos carros de uma só vez para um 

mesmo destino. No processo de produção de proteínas em uma célula eucarionte, as estruturas 

análogas ao PROJETO, à LINHA DE PRODUÇÃO, ao ESTOQUE e aos CAMINHÕES-CEGONHA de uma 

fábrica são, respectivamente: 

a) O gene, o complexo golgiense, as mitocôndrias e as vesículas. 
b) O gene, o reticulo endoplasmático rugoso, o complexo golgiense e as vesículas. 
c) O complexo golgiense, o gene, o reticulo endoplasmático rugoso e as mitocôndrias. 
d) O complexo golgiense, o reticulo endoplasmático, as vesículas e as mitocôndrias. 
e) O reticulo endoplasmático rugoso, o gene, as mitocôndrias e as vesículas. 

 

5. Várias substâncias, moléculas e estruturas estão presentes nos seres vivos. Ao se analisar esses seres 

vivos, podem-se encontrar algumas estruturas comuns às bactérias, às células vegetais e às células 

animais. Assinale a alternativa correta, em relação à informação. 

a) Mitocôndrias, retículo endoplasmático, parede celular e ribossomos. 
b) DNA, RNA, membrana citoplasmática e ribossomos. 
c) Retículo endoplasmático, complexo golgiense, lisossomos e peroxissomos. 
d) Vacúolos, plastos, ribossomos e membrana citoplasmática. 
e) Carioteca, mitocôndria, ribossomos e lisossomos. 

 

6. Todos os organismos são formados por células, alguns por uma única e outros por várias. A célula é a 

unidade morfológica e funcional dos seres vivos e pode ser de dois tipos: procariótica e eucariótica. A 

procariótica apresenta apenas um tipo de membrana, a plasmática, que envolve o citoplasma onde se 

encontra o material genético. A eucariótica apresenta, além da membrana plasmática, diversas 

estruturas delimitadas por membrana.  
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Com base no texto e em seus conhecimentos, é correto afirmar que são exemplos de estruturas 

celulares delimitadas por membrana: 

a) ribossomo e núcleo. 
b) lisossomo e centríolo. 
c) citoesqueleto e mitocôndria. 
d) retículo endoplasmático e nucléolo. 
e) complexo de Golgi e peroxissomo 

 

7. Os citologistas tradicionalmente classificam todos os organismos vivos em dois grupos principais: os 

eucariontes e os procariontes. Basicamente, essa classificação separa os organismos que apresentam 

suas células com material genético nuclear compartimentalizado por membrana daqueles que não 

apresentam. Indique a alternativa cuja característica não pertence às células eucarióticas. 

a) DNA complexado com histonas. 
b) Presença de citoesqueleto. 
c) Genoma nuclear com DNA circular. 
d) Organelas envolvidas por membranas. 
e) Diâmetro celular relativamente largo. 

 

8. A principal diferença entre células procarióticas e eucarióticas está na presença do envoltório nuclear, 

encontrado apenas nas células eucarióticas. Outra característica exclusiva das células eucarióticas é 

a presença de: 

a) ribossomos. 
b) moléculas de DNA não associadas às histonas. 
c) organelas membranosas. 
d) membrana plasmática. 
e) reações químicas no citosol. 

 

9. Os protozoários são organismos que em sua maioria habitam o ambiente aquático, entretanto, não 

apresentam parede celular. Eles apresentam como mecanismo para eliminar o excesso de água 

absorvido, em ambiente dulcícola, uma estrutura que permite a osmorregulação. Essa estrutura é 

conhecida como: 

a) Vacúolos contráteis. 
b) Pseudópodes 
c) Membrana Plasmática 
d) Flagelos 
e) Cílios 

 

10. Uma célula que apresenta parede celular, mitocôndrias, carioteca e cloroplastos, mas não possui 

centríolos, deve ser: 

a) Uma bactéria fotossintetizante. 
b) Uma célula vegetal. 
c) Uma célula animal. 
d) Uma levedura. 
e) Um euglenoide. 
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Gabarito 

 

1. A 
Tanto células procariontes quanto eucariontes possuem ribossomos que servem para a síntese de 

proteínas. 

  

2. B 
Na parede celular se encontra a celulose, um polissacarídeo que oferece resistência a esses metais. Já 
a organela que possui maior volume no vegetal e que serve para o armazenamento de substâncias é o 
vacúolo. 
  

3. D 
A mitocôndria fornece energia para as células musculares ao disponibilizar ATP, enquanto que o retículo 
endoplasmático liso na célula muscular possui cálcio que é necessário para a contração muscular. 
 

4. B 
O projeto neste caso para a síntese de proteínas é determinado pelo gene, que passa pelo retículo 
endoplasmático rugoso para a síntese de proteínas, sendo a linha de produção, que é estocado no 
complexo de golgi e por fim é transportado em forma de vesículas para fora da célula. 
 

5. B 
Todos os seres possuem DNA, RNA, membrana plasmática e ribossomos. 

 
6. E 

O Complexo de golgi e os peroxissomos são delimitados por membrana, ou seja, são organelas 
membranosas. 
 

 

7. C 
O DNA circular estão presentes somente em células procariontes. Nas eucariontes o DNA está dentro do 
núcleo. 

 
8. C 

Uma das diferenças dos eucariontes para os procariontes é que os eucariontes possuem organelas 
envoltas por membrana. 
  

9. A 
Os protozoários de água doce possuem vacúolos contráteis que servem para a retirada do excesso de 

água na célula. 

 
10. B 

Somente a célula vegetal possui cloroplastos e parede celular de celulose, e, não possui centríolos. 
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Origem da vida e evolução 

Resumo 

 

As principais hipóteses 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, podem-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. 

 
 
Experimento de Pasteur  

Este é o famoso experimento do pescoço de cisne, no qual Pasteur colocou um caldo nutritivo fervido 
(com o objetivo de eliminar os microrganismos) dentro de um frasco contorcido (impede que microrganismos 
caiam no caldo). Após a fervura, com o pescoço de cisne íntegro, não houve contaminação do caldo. 
Entretanto, após sua quebra, houve proliferação dos microrganismos.  
 

 
 

Isso prova que os seres são oriundos de outros seres pré-existentes, refutando a ideia de que haveria uma 
“força vital” no ar e reforçando a hipótese da biogênese.  
 
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, heterotrófico e fermentador, 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. 

 

 

 
Panspermia 

Esta teoria diz que a vida se originou fora da Terra, e microorganismos foram trazidos por meteoros. 
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Conceitos básicos em evolução 

Evolução é o processo através no qual ocorrem as mudanças ou transformações nos seres vivos ao longo do 
tempo, dando origem a espécies novas. A evolução é suportada por diferentes evidências, chamadas de 
evidências da evolução, como por exemplo: 

• Registo fóssil; 

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

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

• Órgãos vestigiais; 

 
Outros conceitos importantes para a evolução são: 

• Homologia: mesma origem embriológica de estruturas de diferentes organismos, sendo que essas 
estruturas podem ter ou não a mesma função. As estruturas homólogas sugerem ancestralidade comum. 

 

 
 
• Analogia: refere-se à semelhança morfológica entre estruturas, em função de adaptação à execução da 

mesma função. As asas dos insetos e das aves são estruturas diferentes quanto à origem embriológica, 
mas ambas estão adaptadas à execução de uma mesma função: o voo. São, portanto, estruturas 
análogas. 

 
 

• Convergência evolutiva: quando espécies evolutivamente distintas apresentam características 
semelhantes, e costumam apresentar órgãos análogos. 
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• Irradiação adaptativa: quando espécies que descendem de um mesmo ancestral em comum possuem 

uma ampla diversidade, e costumam apresentar órgãos homólogos. 
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Teorias evolutivas 

Antes da teoria da evolução, acreditava-se no fixismo, onde todas as espécies surgiram no mundo da mesma 
forma como elas são hoje em dia. 
A teoria da evolução diz que os organismos se alteram ao longo do tempo. As principais teorias são: 

• Lamarckismo: Lamarck foi o primeiro cientista a ir contra o fixismo. Ele criou a lei do uso e desuso e a 
lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Na verdade, nenhuma destas proposições são leis 
científicas. 

• Darwinismo: Charles Darwin formulou a seleção natural em seu livro “A Origem das Espécies”, para 
explicar a evolução dos seres. Ela diz que, em determinado ambiente, organismos com características 
mais vantajosas sobrevivem e são selecionados, enquanto os outros morrem. A seleção natural pode ser 
direcional, disruptiva ou estabilizadora: 

 

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

e a variabilidade. São fatores que aumentam a variabilidade genética a mutação e o crossing over, 
enquanto a seleção natural e a deriva gênica a diminuem. 
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Exercícios 

 

1. 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. 

 

2. O gráfico abaixo representa a evolução da quantidade de oxigênio na atmosfera no curso dos tempos 

geológicos. O número 100 sugere a quantidade atual de oxigênio na atmosfera, e os demais valores 

indicam diferentes porcentagens dessa quantidade. 

 

De acordo com o gráfico é correto afirmar que 

a) as primeiras formas de vida surgiram na ausência de O2. 

b) a atmosfera primitiva apresentava 1% de teor de oxigênio. 

c) após o início da fotossíntese, o teor de oxigênio na atmosfera mantém-se estável. 

d) desde o Pré-cambriano, a atmosfera mantém os mesmos níveis de teor de oxigênio. 

e) na escala evolutiva da vida, quando surgiram os anfíbios, o teor de oxigênio atmosférico já se havia 

estabilizado. 
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3. Na solução aquosa das substâncias orgânicas pré-bióticas (antes da vida), a catálise produziu a síntese 

de moléculas complexas de toda classe, inclusive proteínas e ácidos nucléicos. A natureza dos 

catalisadores primitivos que agiam antes não é conhecida. É quase certo que as argilas 

desempenharam papel importante: cadeias de aminoácidos podem ser produzidas no tubo de ensaio 

mediante a presença de certos tipos de argila. (...) 

Mas o avanço verdadeiramente criativo - que pode, na realidade, ter ocorrido apenas uma vez - ocorreu 

quando uma molécula de ácido nucleico "aprendeu" a orientar a reunião de uma proteína, que, por sua 

vez, ajudou a copiar o próprio ácido nucleico. Em outros termos, um ácido nucleico serviu como modelo 

para a reunião de uma enzima que poderia então auxiliar na produção de mais ácido nucleico. Com 

este desenvolvimento apareceu o primeiro mecanismo potente de realização. A vida tinha começado. 

Adaptado de: LURIA, S.E. Vida: experiência inacabada. Belo Horizonte: Editora Itatiaia; São Paulo: EDUSP, 1979. 

 

Considere o esquema abaixo: 

 

O "avanço verdadeiramente criativo" citado no texto deve ter ocorrido no período (em bilhões de anos) 

compreendido aproximadamente entre 

a) 5,0 e 4,5. 

b) 4,5 e 3,5. 

c) 3,5 e 2,0. 

d) 2,0 e 1,5. 

e) 1,0 e 0,5. 

 

4. Pesquisas recentes estimam o seguinte perfil da concentração de oxigênio (O2) atmosférico ao longo 

da história evolutiva da Terra: 
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No período Carbonífero entre aproximadamente 350 e 300 milhões de anos, houve uma ampla 

ocorrência de animais gigantes, como por exemplo insetos voadores de 45 centímetros e anfíbios de 

até 2 metros de comprimento. No entanto, grande parte da vida na Terra foi extinta há cerca de 250 

milhões de anos, durante o período Permiano. Sabendo-se que o O2 é um gás extremamente 

importante para os processos de obtenção de energia em sistemas biológicos, conclui-se que 

a) a concentração de nitrogênio atmosférico se manteve constante nos últimos 400 milhões de anos, 

possibilitando o surgimento de animais gigantes. 

b) a produção de energia dos organismos fotossintéticos causou a extinção em massa no período 

Permiano por aumentar a concentração de oxigênio atmosférico. 

c) o surgimento de animais gigantes pode ser explicado pelo aumento de concentração de oxigênio 

atmosférico, o que possibilitou uma maior absorção de oxigênio por esses animais. 

d) o aumento da concentração de gás carbônico (CO2) atmosférico no período Carbonífero causou 

mutações que permitiram o aparecimento de animais gigantes. 

e) a redução da concentração de oxigênio atmosférico no período Permiano permitiu um aumento da 

biodiversidade terrestre por meio da indução de processos de obtenção de energia. 

 

5. Existem várias evidências que sustentam o fato de que a evolução aconteceu e acontece nos dias 

atuais. Dentre elas, podemos citar os fósseis, que são restos ou vestígios preservados da existência 

de organismos que viveram no passado. A respeito dos fósseis, marque a alternativa incorreta: 

a) Os fósseis evidenciam que, há milhares de anos, as espécies existentes eram diferentes das atuais. 

b) Através dos fósseis, é possível observar claramente a evolução de cada espécie, pois não há falhas 

no registro fóssil. 

c) Com o uso dos fósseis, é possível até mesmo entender as condições climáticas da época em que 

aquele organismo viveu. 

d) Para descobrir a idade de um fóssil, muitos pesquisadores utilizam o método de datação com 

carbono 14. 

e) Nem todos os seres que morrem tornam-se fósseis, uma vez que uma série de condições especiais 

é necessária para que a fossilização aconteça. 

 

6. Observe a figura abaixo 
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Sobre as estruturas locomotoras acima representadas, podemos afirmar que são: 

a) Homólogas, porque têm a mesma função e a mesma origem. 

b) Homólogas, porque têm a mesma função e origens diferentes. 

c) Análogas, porque têm a mesma função e a mesma origem. 

d) Análogas, porque têm a mesma função, mas possuem origens diferentes. 

e) Homólogas, porque têm funções diferentes, mas possuem a mesma origem. 

7. As cobras estão entre os animais peçonhentos que mais causam acidentes no Brasil, principalmente 

na área rural. As cascavéis (Crotalus), apesar de extremamente venenosas, são cobras que, em 

relação a outras espécies, causam poucos acidentes a humanos. Isso se deve ao ruído de seu 

"chocalho", que faz com que suas vítimas percebam sua presença e as evitem. Esses animais só 

atacam os seres humanos para sua defesa e se alimentam de pequenos roedores e aves. Apesar disso, 

elas têm sido caçadas continuamente, por serem facilmente detectadas. Ultimamente os cientistas 

observaram que essas cobras têm ficado mais silenciosas, o que passa a ser um problema, pois, se as 

pessoas não as percebem, aumentam os riscos de acidentes. 

 

A explicação darwinista para o fato de a cascavel estar ficando mais silenciosa é que 

a) a necessidade de não ser descoberta e morta mudou seu comportamento. 

b) as alterações no seu código genético surgiram para aperfeiçoá-Ia. 

c) as mutações sucessivas foram acontecendo para que ela pudesse adaptar-se. 

d) as variedades mais silenciosas foram selecionadas positivamente. 

e) as variedades sofreram mutações para se adaptarem à presença de seres humanos. 

 

8. Os ratos Peromyscus polionotus encontram-se distribuídos em ampla região na América do Norte. A 

pelagem de ratos dessa espécie varia do marrom claro até o escuro, sendo que os ratos de uma mesma 

população têm coloração muito semelhante. Em geral, a coloração da pelagem também é muito 

parecida à cor do solo da região em que se encontram, que também apresenta a mesma variação de 

cor, distribuída ao longo de um gradiente sul norte. Na figura, encontram-se representadas sete 

diferentes populações de P. polionotus. Cada população é representada pela pelagem do rato, por uma 

amostra de solo e por sua posição geográfica no mapa. 
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O mecanismo evolutivo envolvido na associação entre cores de pelagem e de substrato é 

a) a alimentação, pois pigmentos de terra são absorvidos e alteram a cor da pelagem dos roedores. 

b) o fluxo gênico entre as diferentes populações, que mantém constante a grande diversidade 

interpopulacional. 

c) a seleção natural, que, nesse caso, poderia ser entendida como a sobrevivência diferenciada de 

indivíduos com características distintas. 

d) a mutação genética, que, em certos ambientes, como os de solo mais escuro, têm maior ocorrência 

e capacidade de alterar significativamente a cor da pelagem dos animais. 

e) a herança de caracteres adquiridos, capacidade de organismos se adaptarem a diferentes 

ambientes e transmitirem suas características genéticas aos descendentes. 

 

9. “Nada na biologia faz sentido, a não ser sob a luz da evolução”, escreveu Theodosius Dobzhansky, em 

1973. “A biologia só se consolidou como ciência após a teoria da evolução”, diz o biólogo Diogo Meyer, 

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

seleção natural, que explica a evolução dos seres vivos. 

Estado de S.Paulo, 08.02.2009. Adaptado 

 

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

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

gerações. 

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

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

influência ambiental e genética. 

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

formam descendentes modificados. 

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

descendentes suas características vantajosas. 

 

10. Imagine que exista em uma área uma espécie de peixe com indivíduos de diferentes tamanhos. Nessa 

região é frequente a pesca com uso de rede e, consequentemente, os peixes maiores são capturados 

com maior frequência, assim como os de tamanho intermediário. Os pequenos facilmente se livram da 

captura e acabam sendo selecionados. Que tipo de seleção ocorre nesse caso? 
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a) seleção direcional 

b) seleção progressiva 

c) seleção estabilizadora 

d) seleção disruptiva 

e) seleção filtradora 
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Gabarito 

 

1. C 

A teoria da biogênese foi comprovada experimentalmente pelos experimentos de Redi e Pasteur, que 

mostraram que um ser vivo se origina de outro ser vivo já existente. 

 

2. A 

A concentração de oxigênio na atmosfera, a ponto de sustentar seres aeróbios, aumentou depois do 

surgimento de seres fotossintetizantes. Assim, os primeiros seres viviam em um ambiente com 

baixíssima quantidade de oxigênio. 

 

3. B 

O aparecimento dos ácidos nucleicos possibilitou a transmissão das informações dos seres vivos e 

diferentes combinações do código genético deu esse “avanço verdadeiramente criativo” dito no texto. 

Analisando-se a linha do tempo, os primeiros ácidos nucleicos surgiram entre 5 e 4,5 bilhões de anos. 

 

4. C 

Os animais gigantes surgiram quando a concentração de O2 estava mais alta, o que possibilitou o alto 

metabolismo necessário para a manutenção da estrutura corporal. 

 

5. B 

O registro fóssil é bastante incompleto e apresenta diversas falhas, sendo assim, não é possível 

encontrar vários indivíduos de uma espécie fossilizados. 

 

6. D 

Neste caso, apesar de terem a mesma função (voar), elas possuem origens diferentes, pois um é um 

artrópode e o outro é um cordado. 

 

7. D 

A seleção natural permite selecionar as espécies mais aptas a sobreviverem em um dado ambiente. 

Assim, neste caso as espécies silenciosas foram as mais aptas. 

 

8. C 

A seleção natural permitiu a sobrevivência de indivíduos com pelagem que se pareciam com o solo, ou 

seja, eles foram selecionados positivamente em relação aos que tinham pelagem que se contrastavam 

com o ambiente. 

 

9. E 

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

menos aptos, que apresentarão baixas frequências em uma população. 

 

10. A 

Na seleção direcional, tem-se um dos fenótipos extremos selecionados positivamente. No caso do texto 

dessa questão, vemos que é o fenótipo de tamanho pequeno que é selecionado positivamente. 

 



 
 

 

 

1 

Filosofia/Sociologia 
 

Filosofia Medieval 

 

Resumo 

 

A filosofia na Europa medieval está intimamente ligada ao encontro do conhecimento clássico da 

Antiguidade e as crenças religiosas. A tradição filosófica mais amplamente estabelecida pelos gregos se 

tornou marginal na cultura romana e sua retomada, principalmente a partir da cristianização de Platão, é 

resultado dos esforços dos primeiros padres de conciliar a fé cristã com o pensamento filosófico. Assim 

realizou-se a difusão e defesa da fé cristã nos primeiros séculos, fase conhecida pelo surgimento da Patrística 

(I - V), nominada assim a partir do termo Pater (padre, pai) pela importância dos padres da igreja nesse período. 

A fase seguinte vê o surgimento da Escolástica (VI – XIV), com origens nas escolas monásticas. Esse 

segundo momento também se preocupa com a difusão e defesa da fé cristã, mas conta com a ampla 

propagação de conceitos cristãos realizada pela Patrística. Assim a Escolástica amplia a filosofia medieval 

com a introdução dos conceitos de Aristóteles na conciliação entre fé e razão. 

Os principais pensadores da Patrística e da Escolástica são, respectivamente, Santo Agostinho e 

São Tomaz de Aquino. 

 

Santo Agostinho 

Santo Agostinho, o bispo de Hipona, foi o maior nome da Patrística. Nascido em 354,  converteu-se 

ao cristianismo em 386 e serviu à fé até sua morte em 430. De origem pagã, por parte de pai, e cristã, por 

parte de sua mãe Santa Mônica, Agostinho teve acesso a uma educação clássica. Era comum cristãos terem 

rejeição a pensamentos externos à Igreja, mas esse não era o caso do bispo de hipona, ele, lançando mão de 

seus conhecimentos clássicos soube unir fé e razão. 

Agostinho cria que os grandes pensadores gregos não erraram em suas teorias, mas foram vítimas 

de uma limitação cabal: a razão. Para o pensador, não é possível ao homem conhecer todas as coisas por si 

mesmo, mas é preciso que a revelação venha em auxílio de sua inteligência limitada. O conhecimento 

completo só seria possível no interior da Igreja, onde a fraqueza racional humana encontraria auxílio na 

fortaleza da revelação divina. 

 

A existência de Deus 

Já na era medieval a ideia de a existência de Deus ser tratada apenas como um problema de fé, não 

racionalmente provável, era bem difusa. Agostinho defendia que se esta fosse apenas uma questão de fé não 

haveria uma verdade estabelecida sobre o assunto. Para o Bispo, este era um dado de fé provado pela razão. 

Agostinho, para embasar sua teoria, categoriza os seres em insensíveis (as pedras), sensíveis (os 

animais), racional (o homem) e Deus (verdade superior). Nessa categorização o homem está acima dos 

insensíveis e dos meramente sensíveis, por possuir a razão, atributo indispensável para emitir juízos sobre a 

sensibilidade e dominá-la. Porém os seres racionais estão abaixo de Deus que é a verdade mais excelente. 

 

O Problema do Mal 

Para Agostinho, o maniqueísmo (crença que prega a existência concreta do mal) era falso. Para 

resolver o problema o Santo divide o mal em três tipos: metafísico, moral e físico. 

O mal, segundo Agostinho, não existia. Não havia um ser, uma entidade que pudéssemos chamar de 

"o mal", mas era na verdade a privação do bem. Assim foi explicado o primeiro tipo. 
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O mal moral é o pecado. Homem foi criado para viver em intimidade com Deus, por isso recebeu de 

seu criador o livre-arbítrio, para que espontaneamente se ligasse a Ele, mas escolheu o pecar. 

O mal físico é o resultado do mal moral, do pecado. O homem é livre e pode escolher fazer sempre o 

bem e nem por isso abre mão de seus pecados. As doenças e a morte são consequências do afastamento 

de Deus. 

 

O Tempo 

Como é possível haver liberdade se Deus já sabe tudo o que vamos fazer? Se Deus sabe o que vamos 

fazer então tudo já está determinado? Para Agostinho, o homem e seu criador vivem em dimensões diferentes. 

Estamos no tempo, onde há a transitoriedade e Deus está na Eternidade que é anterior e maior do que o tempo 

e por isso, ele não precisa esperar para formar seus julgamentos. 

Teoria da Iluminação 

Dentre os pensadores medievais, Agostinho é de longe o mais platônico. A dicotomia platônica 

aparece fortemente em suas teorias, mas na ideia da iluminação divina a oposição entre mundo sensível e 

verdades imutáveis fica mais clara. 

A alma é eterna e assim sendo é capaz de acessar às verdades imutáveis, o grande problema é que 

o corpo, com seus sentidos, é disperso e imperfeito. Assim como em Platão, na teoria agostiniana, a alma 

tem primazia sobre o corpo. O homem, através de sua mente é capaz de intuir a verdade, daí vem a prova da 

existência de Deus para o autor. Se mesmo imperfeitos somos capazes de intuir a verdade é porque existe a 

verdade absoluta que ilumina a nossa mente. 

 Como o sol ilumina a terra, Deus ilumina a mente humana para que ela alcance a verdade. 

Para Agostinho, todo conhecimento é por graça de Deus, mesmo um ateu só pode alcançar a verdade pela 

graça. 

 

Tomás de Aquino 

Nascido em 1225, na Itália, de família abastada, Tomás se tornou o mais importante autor católico. 
Em sua obra Suma Teológica, faz uma intensa defesa da fé e procura esmiuçar toda doutrina cristã. 

 Tomás cristianizou o pensador grego Aristóteles ao tomar seus principais conceitos e pô-los 
a serviço da fé. As quatro causas aristotélicas, o princípio de não contradição e as noções de substância, ato 
e potência foram fundamentais para a fundamentação da prova racional da existência de Deus. Embora os 
conceitos supracitados sejam importantes para entender o aquinate, não trataremos deles aqui, mas você 
pode revisá-los pelo link https://descomplica.com.br/blog/filosofia/acha-que-ja-ouviu-de-tudo-sobre-
aristoteles-e-esta-preparado-para-o-vestibular-voce-ainda-nao-leu-esse-resumo/. 

 Como vimos no início do resumo, a filosofia medieval busca uma conciliação entre fé e razão. 
Não foi diferente no pensamento tomista. Tomás crê que Deus pode e deve ser provado pela mente humana, 
embora a razão não seja capaz de conhecê-lo em sua totalidade. O que os sentidos não alcançam a fé deve 
completar. 

 
Provas da existência de Deus 
A fim de provar racional a existência de Deus, em sua obra, Suma Teológica, Tomás expõe os 

argumentos que ficaram conhecidos como cinco vias. 
1. Motor imóvel - Tudo que se move precisa ser movido por alguém, mas quem moveu esse 
alguém? Isso iria ao infinito se não houvesse um motor imóvel, ou seja, algo que dê origem a 
todo movimento, mas que não se move. Tomás de Aquino diz que esse motor é Deus. 
2. Causa primeira - Tudo que existe precisa ter sido criado, não é possível que tudo tenha em si 
mesmo sua origem, mas se uma coisa dá origem à outra é preciso que haja uma causa que tenha 
causado a sucessão dos efeitos, essa primeira causa é Deus. 
3. Necessário e contingente - Tudo que existe um dia não existiu e pode se extinguir, mas se 
tudo é contingente nada poderia existir. Já vimos que para que algo exista é preciso que alguma 
coisa anterior dê origem, logo, há um ser que sempre existiu sem ter sido gerado por nada, um 
ser necessário, que é gerador de todos os seres. 
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4. Graus de perfeição - todas as coisas são melhores ou piores quando relacionadas a outras, 
precisa haver um paradigma de comparação. Se uma coisa é mais ou menos quando comparada 
com outras, é preciso admitir que há um ser que contém em si todas as perfeições em seu 
máximo grau, esse ser é Deus. 
5. Finalidade do ser - Todas as coisas na natureza obedecem a uma ordem e se orientam a um 
fim, como a flecha orientada pelo arqueiro. Assim existe um ser que ordena todas as coisas e 
faz com que tudo chegue a seu fim, esse ser é Deus. 

 

 

  



 
 

 

 

4 

Filosofia/Sociologia 
 

Exercícios 

 

1. (Uem 2009) A patrística surge no séc. II d.c. e estende-se por todo o período medieval conhecido como 

alta Idade Média. É considerada a filosofia dos Padres da Igreja. Entre seus objetivos encontramos a 

conversão dos pagãos, o combate às heresias e a consolidação da doutrina cristã. Sobre a patrística, 

assinale o que for correto. 

(01) A patrística deixa de ser predominante como doutrina do cristianismo quando, a partir do séc. IX, 

surge uma nova corrente filosófica denominada escolástica, que atinge o apogeu no séc XIII. 

(02) Fundador da patrística, o apóstolo São Paulo escreveu o livro Confissões, razão pela qual é 

considerado o primeiro filósofo cristão. 

(04) Vários pensadores da patrística, entre eles Santo Agostinho, tomam ideias da filosofia clássica 

grega, particularmente de Platão, que são adaptadas às necessidades das verdades expressas 

pela teologia cristã. 

(08) A aliança que a patrística estabelece entre fé e razão caracteriza-se por um predomínio da fé sobre 

a razão; em Santo Agostinho, a razão é auxiliar da fé e a ela subordinada. 

(16) A leitura dos filósofos árabes, entre eles Averróis, ajudou Santo Agostinho a compreender os 

princípios da filosofia de Aristóteles, sem a qual Santo Agostinho não poderia construir seu próprio 

sistema filosófico. 

Soma: (   ) 

 

2. (Ufu 2010) “A filosofia de Agostinho (354 – 430) é estreitamente devedora do platonismo cristão 

milanês: foi nas traduções de Mário Vitorino que leu os textos de Plotino e de Porfírio, cujo 

espiritualismo devia aproximá-lo do cristianismo. Ouvindo sermões de Ambrósio, influenciados por 

Plotino, que Agostinho venceu suas últimas resistências (de tornar-se cristão)”.  

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

Zahar Editores: 1983, p.77.) 

 

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

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

 

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

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

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

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

existe nenhuma realidade além do mundo natural em que vivemos. 

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

forma do corpo. 

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

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

a centelha de Deus que existe em cada um. 
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3. (UFU 2008) Leia o trecho extraído da obra Confissões.  

 

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

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

sejamos luz em Vós os que fomos outrora trevas.”  
SANTO AGOSTINHO. Confissões IX. São Paulo: Nova Cultural,1987. 4, l0. p.154. Coleção Os Pensadores  

 

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

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

Essas verdades, necessárias e eternas, não estão no interior do homem, porque seu intelecto é 

contingente e mutável.  

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

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

homem.  

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

possuía antes de se unir ao corpo.  

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

possuía e que nela permanecem mediante os ciclos da reencarnação.  

 

4. (Ufu 2003) A teoria da iluminação divina, contribuição original de Agostinho à filosofia da cristandade, 

foi influenciada pela filosofia de Platão, porém, diferencia-se dela em seu aspecto central.  

 

Assinale a alternativa abaixo que explicita esta diferença.  

a) A filosofia agostiniana compartilha com a filosofia platônica do dualismo, tal como este foi definido 

por Agostinho na Cidade de Deus. Assim, a luz da teoria da iluminação está situada no plano 

suprassensível e só é alcançada na transcendência da existência terrena para a vida eterna.  

b) A teoria da Iluminação, tal como sugere o nome, está fundamentada na luz de Deus, luz interior 

dada ao homem interior na busca da verdade das coisas que não são conhecidas pelos sentidos; 

esta luz é Cristo, que ensina e habita no homem interior.  

c) Agostinho foi contemporâneo da Terceira Academia, recebendo os ensinamentos de Arcesilau e 

Carnéades, o que resultou na posição dogmática do filósofo cristão quanto à impossibilidade do 

conhecimento da verdade, sendo o conhecimento humano apenas verossímil.  

d) A alma é a morada da verdade, todo conhecimento nela repousa. Assim, a posição de Agostinho 

afasta-se da filosofia platônica, ao admitir que a alma possui uma existência anterior, na qual ela 

contemplou as ideias, de modo que o conhecimento de Deus é anterior à existência.  

 

5. (Ufu 1998) Para Santo Agostinho, o homem chega à verdade  

a) apenas pela fé em Deus.  

b) pelo método alegórico aplicado à interpretação da Bíblia.  

c) pela iluminação divina.  

d) pela recordação da alma que estava junto a Deus.  

e) pelos sentidos e pelo intelecto.  
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6. (Enem PPL 2016) “Enquanto o pensamento de Santo Agostinho representa o desenvolvimento de uma 

filosofia cristã inspirada em Platão, o pensamento de São Tomás reabilita a filosofia de Aristóteles - 

até então vista sob suspeita pela Igreja -, mostrando ser possível desenvolver uma leitura de Aristóteles 

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

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

interesse por Aristóteles nesse período.”  

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

 

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

aristotélica 

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

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

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

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

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

 

7. (UFU-2006) “Em sua teoria do conhecimento, Tomás de Aquino substitui a doutrina da iluminação divina 

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

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

não aos sentidos que só podem captá-la individualmente - mas ao intelecto.” (INÁCIO, Inês C. e LUCA, 

Tânia Regina de. O pensamento medieval. São Paulo: Ática, 1988, p. 74.). 

Considerando o trecho citado, assinale a alternativa VERDADEIRA. 

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

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

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

nosso conhecimento. 

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

que se encontra na mente divina. 

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

mostrar que a fé em Deus é incompatível com as verdades científicas 

 

8. (Enem 2015) “Ora, em todas as coisas ordenadas a algum fim, é preciso haver algum dirigente, pelo 

qual se atinja diretamente o devido fim. Com efeito, um navio, que se move para diversos lados pelo 

impulso dos ventos contrários, não chegaria ao fim do destino, se por indústria do piloto não fosse 

dirigido ao porto; ora, tem o homem um fim, para o qual se ordenam toda a sua vida e ação. Acontece, 

porém, agirem os homens de modos diversos em vista do fim, o que a própria diversidade dos esforços 

e ações humanas comprova. Portanto, precisa o homem de um dirigente para o fim.” AQUINO. T. Do 

reino ou do governo dos homens: ao rei do Chipre. Escritos políticos de Santo Tomás de Aquino. 

Petrópolis: Vozes, 1995 (adaptado). 

No trecho citado, Tomás de Aquino justifica a monarquia como o regime de governo capaz de 

a) refrear os movimentos religiosos contestatórios. 

b) promover a atuação da sociedade civil na vida política. 

c) unir a sociedade tendo em vista a realização do bem comum. 

d) reformar a religião por meio do retorno à tradição helenística. 

e) dissociar a relação política entre os poderes temporal e espiritual. 
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9. Em O ente e a essência, Tomás de Aquino argumenta sobre a existência de Deus, refutando teses de 

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

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

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

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

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

qual é puro ser, ocorre por causa da sua bondade. Assim como o ser comum em seu intelecto não inclui 

nenhuma adição, da mesma forma não inclui no seu intelecto qualquer precisão de adição, pois, se isto 

acontecesse, nada poderia ser compreendido como ser, se nele algo pudesse ser acrescentado." 

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

Pensadores.. 

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

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

matéria e forma, criando todas as coisas. 

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

multiplica-se em si mesmo na pluralidade dos seres. 

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

uma essência única. 

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

eternamente, dando existência às criaturas. 

 

10. "Religião sempre foi um negócio lucrativo." Assim começa uma reportagem da revista americana 

Forbes sobre os milionários bispos fundadores das maiores igrejas evangélicas do Brasil. A revista fez 

um ranking com os líderes mais ricos. No topo da lista, está o bispo Edir Macedo, que tem uma fortuna 

estimada em R$ 2 bilhões, segundo a revista. Em seguida, vem Valdemiro Santiago, com R$ 400 

milhões; Silas Malafaia, com R$ 300 milhões; R. R. Soares, com R$ 250 milhões, e Estevan Hernandes 

Filho e a bispa Sônia, com R$ 120 milhões juntos. A Forbes também destaca o crescimento dos 

evangélicos no Brasil – de 15,4% para 22,2% da população na última década –, em detrimento dos 

católicos. Hoje, os católicos romanos somam 64,6% da população, ou 123 milhões de brasileiros. Os 

evangélicos, por sua vez, já somam 42 milhões, em uma população total de 191 milhões de pessoas. 

Forbes lista os seis líderes milionários evangélicos no Brasil. Disponível em: <www.uol.com.br>. Acesso em: 19 jan. 2013. 

Adaptado. 

Os fatos descritos na reportagem são compatíveis filosoficamente com uma concepção 

a) teológico-protestante, baseada na valorização do sacrifício pessoal e da prosperidade material. 

b)  kantiana, que preconiza a possibilidade de se atingir a maioridade intelectual. 

c) cartesiana, que pressupõe a existência de Deus como condição essencial para o conhecimento 

racional. 

d) dialético-materialista, baseada na necessidade de superação do trabalho alienado. 

e) teológico-católica, defensora da caridade e idealizadora de virtudes associadas à pobreza. 
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Gabarito 

 

1. 1 + 4 + 8.  

Ao contrário do que diz (02), São Paulo pertence ao período apostólico, anterior ao patrístico, e não foi 

filósofo. Além disso, quem escreveu “Confissões” foi Santo Agostinho. Por sua vez, o que se diz em (16) 

vale para Santo Tomás de Aquino, mas não para Agostinho, que era platônico, não aristotélico, e que viveu 

e morreu antes de Averróis. 

 

2. D 

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

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

iluminação divina se torna a fonte do saber. 

 

3. B 

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

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

iluminação conferida por Deus. 

 

4. B 

Para Agostinho, o conhecimento é possível - e nesta vida. Segundo ele, o homem percebe a verdade dentro 

de si, por sua própria razão, mas sempre a partir de uma iluminação conferida por Deus. 

 

5. C 

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

uma iluminação conferida por Deus. A luz que ressoa dentro de cada homem  é próprio Cristo, mesmo 

que o sujeito não seja cristão. 

 

6. A 

Antes de ser definitivamente assumida e aceita como referência da filosofia cristã escolástica, o 

pensamento de Aristóteles foi visto como desconfiança pela Igreja, uma vez que defendia teses 

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

criaturas. 

 

7. A 

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

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

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

a partir dos dado fornecidos pelos sentidos. 

 

8. C 

Para Santo Tomás, não apenas a monarquia, mas todos os regimes políticos só se justificam como senso 

autoridades responsáveis pelo bem comum. Trata-se de um exemplo claro da concepção política clássica, 

pré-moderna, que era comunitária, em contraposição à visão política moderna, liberal, essencialmente 

individualista. 
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9. C  

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

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

vez, a própria essência é existir. 

 

10. A 

a) Correta. Na vertente teológica protestante, o ser humano tem como objetivo a prosperidade por meio 

do trabalho disciplinado. Os resultados financeiros, que são consequência dessa atitude, indicam a 

aceitação divina da conduta da pessoa. 

b) Incorreta. A maioridade intelectual está relacionada ao alcance de forma de pensar independente, 

autonoma. 

c) Incorreta. O entendimento de Descartes sobre Deus não está relacionado ao enriquecimento do fiel. 

d) Incorreta. No enunciado não é discutida a questão do trabalho alienado e sua superação. 

e) Incorreta. Se os bispos enriqueciam, não era a virtude da pobreza o objetivo a ser alcançado. 
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Hidrostática: pressão 

Resumo 

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

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

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

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

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

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

Unidade (μ ou d): kg/m3. 

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

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

Pressão 

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

de atuação. 

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

Teorema de Stevin 

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

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

Pode-se mostrar que 

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

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

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

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

Princípio de Pascal 

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

os pontos do líquido. 

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

transmitida é constante. 

https://dex.descomplica.com.br/enem/fisica/extensivo-enem-hidrostatica-pressao/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=fisica&utm_term=dinamica
https://dex.descomplica.com.br/enem/fisica/extensivo-enem-hidrostatica-pressao/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=fisica&utm_term=dinamica
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Exercícios

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

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

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

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

e destampada, respectivamente? 

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

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

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

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

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

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

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

a uma pressão de aproximadamente:

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

a) 100 atm

b) 214 atm

c) 21,4 atm

d) 22,4 atm

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

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

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

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

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

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

 

a) 0,5   

b) 0,8   

c) 0,7   

d) 0,6   

e) 0,9   
 

 

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

e gasolina, como mostrado na figura. 

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

entre as duas colunas? 

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

a) 0,75 

b) 2,5 

c) 7,5 

d) 10 

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

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

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

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

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

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

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

Dados: g = 10 m/s²; 1 atm = 105 N/m² 

a) 11, não. 

b) 40, sim. 

c) 80, sim. 

d) 140, não. 

e) 280, não. 
 
 

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

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

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

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

na escala absoluta (Kelvin) valem, respectivamente 

 
 

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

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

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

a) largos, reduzindo a pressão sobre o solo. 

b) estreitos, reduzindo a pressão sobre o solo. 

c) largos, aumentando a pressão sobre o solo. 

d) estreitos, aumentando a pressão sobre o solo. 

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

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

a) F1 / 4 

b) F1 / 2 

c) 2F1 

d) 4F1 
 
 

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

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

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

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

a) quatro vezes maior. 

b) duas vezes maior. 

c) numericamente igual. 

d) duas vezes menor. 

e) quatro vezes menor. 
 
 

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

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

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

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

elevar esta carga máxima, vale 

a) 40000,0 

b) 10000,0 

c) 4000,0 

d) 1600,0 

e) 1000,0 
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Gabarito 

 

1. A 

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

2. D 
𝑨 𝒄𝒂𝒅𝒂 𝟏𝟎 𝒎 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒐𝒇𝒖𝒏𝒅𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆

𝟐𝟏𝟒 𝒎
=

𝑨 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒔ã𝒐 𝒂𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕𝒂 𝟏 𝒂𝒕𝒎

𝒙
→ 𝒙 = 𝟐𝟏, 𝟒 𝒂𝒕𝒎 

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

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

 

3. E 

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

 

4. B 

 

𝒑𝑨 = 𝒑𝑩 

𝝆𝑨𝒈𝒉𝑨 = 𝝆𝑩𝒈𝒉𝑩 

𝝆𝑨𝒉𝑨 = 𝝆𝑩𝒉𝑩 

𝟏𝒉𝑨 = 𝟎, 𝟕𝟓. 𝟏𝟎 

𝒉𝑨 = 𝟕, 𝟓𝒄𝒎 

∆𝒉 = 𝒉𝒈 − 𝒉𝒂 = 𝟏𝟎 − 𝟕, 𝟓 = 𝟐, 𝟓𝒄𝒎 

 

5. E 

 

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

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

𝒑𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 = 𝒑𝒂𝒕𝒎 + 𝒑𝒉 

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

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

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

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

 

7. A 

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

(A) dessa superfície: 

𝑝𝑚 =
|𝐹𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙|

𝐴
 

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

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

usando pneus mais largos. 

 

8. D 
𝐹1

𝐴1

=
𝐹2

𝐴2

→
𝐹1

15
=

𝐹2

60
→ 𝐹2 = 4𝐹1 

 

 

9. B 

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

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

área de apoio reduz à metade, dobrando a pressão. 

 

10. D 

𝑝1 = 𝑝2 

𝐹1

𝐴1

=
𝐹2

𝐴2

 

𝐹1

𝜋𝑅1
2 =

𝑚2𝑔

𝜋𝑅2
2  

𝐹1 =
𝑚2𝑔. 𝜋𝑅1

2

𝜋𝑅2
2  

𝐹1 =
4000.10. (0,02)²

0,1²
= 1600𝑁 
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Hidrostática: Teorema de Arquimedes 

Resumo 

Princípio de Arquimedes 
“Um corpo total ou parcialmente imerso em um fluido sofre um empuxo que é igual ao peso do volume do 
fluido deslocado pelo corpo”. 

Sendo Vf o volume do fluido deslocado, então a massa do fluido deslocado é: 

𝑚𝑓 = 𝑑𝑓 . 𝑉𝑓 

Sabendo que o módulo do empuxo E é igual ao módulo do peso do volume do fluido deslocado: 

𝐸 = 𝑃 = 𝑚𝑔 

Assim: 

𝐸 = 𝑑𝑓 . 𝑉𝑓 . 𝑔 

O fluido deslocado é o volume do fluido que caberia dentro da parte imersa no fluido, estando ele totalmente 

ou parcialmente imerso. 

Arquimedes formulou o seu princípio para a água, mas ele funciona para qualquer fluido, inclusive para o ar. 

Quando um corpo mais denso que o líquido está totalmente imerso, percebemos que o seu peso é 

aparentemente menor do que no ar. Este peso aparente é a diferença entre o peso real e o empuxo. 

𝑃𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 = 𝑃𝑟𝑒𝑎𝑙 − 𝐸 

Na prática: Quando você está na piscina ou mesmo no mar e sente aquela “leveza” ao flutuar. Como o empuxo 

está na mesma direção e no sentido oposto ao de seu peso, a força resultante que atua sobre você tem 

sentido para baixo, mas intensidade menor que o seu peso. No caso de um balão cheio de ar, por exemplo, 

ele sobe até a superfície da água porque a força resultante se dá no sentido para cima, uma vez que o empuxo 

é maior do que o peso. 

https://dex.descomplica.com.br/enem/fisica/exercicios-enem-hidrostatica-teorema-de-arquimedes/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=fisica&utm_term=estatica
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Exercícios 

 

1. Ana lança três caixas – I, II e III -, de mesma massa, dentro de um poço com água. Elas ficam em 

equilíbrio nas posições indicadas nesta figura. 

 
Sejam E(I), E(II) e E(III) os módulos dos empuxos sobre, respectivamente, as caixas I, II e III. 
Com base nessas informações, é CORRETO afirmar que 

a) E(I) > E(II) > E(III) 

b) E(I) < E(II) = E(III) 

c) E(I) = E(II) = E(III) 

d) E(I) > E(II) = E(III) 
 
 

2. Em um experimento realizado para determinar a densidade da água de um lago, foram utilizados alguns 

materiais conforme ilustrado: um dinamômetro D com graduação de 0 N a 50 N e um cubo maciço e 

homogêneo de 10 cm de aresta e 3 kg de massa. Inicialmente, foi conferida a calibração do 

dinamômetro, constatando-se a leitura de 30 N quando o cubo era preso ao dinamômetro e suspenso 

no ar. Ao mergulhar o cubo na água do lago, até que metade do seu volume ficasse submersa, foi 

registrada a leitura de 24 N no dinamômetro. 

 
Considerando que a aceleração da gravidade local é de 10 m/s², a densidade da água do lago, em 
g/cm³, é 

a) 0,6 

b) 1,2 

c) 1,5 

d) 2,4 

e) 4,8 
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3. Para determinados tipos de pesquisa ou trabalho, cápsulas tripuladas são enviadas para as 

profundezas dos oceanos, mares ou lagos. Considere uma dessas cápsulas de forma cilíndrica, de 2,0 

m de altura por 2,0 m de diâmetro, com sua base superior a 48 m de profundidade em água de 

densidade 1,0.10³ kg/m³, em equilíbrio como ilustra a figura. 

 
Dados: a pressão atmosférica no local é de 1,0.105 Pa, e a aceleração da gravidade é de 10 m/s². Adote 

π = 3. 
 

 
O peso dessa cápsula fora d’água em N, e a pressão total sobre sua base inferior, em Pa, valem, 
respectivamente, 

 
 

4. Uma esfera homogênea e de material pouco denso, com volume de 5,0 cm³, está em repouso, 

completamente imersa em água. Uma mola, disposta verticalmente, tem uma de suas extremidades 

presa ao fundo do recipiente e a outra à parte inferior da esfera, conforme figura abaixo. Por ação da 

esfera, a mola foi deformada em 0,1 cm, em relação ao seu comprimento quando não submetida a 

nenhuma força deformadora. Considere a densidade da água como 1,0 g/cm³, a aceleração 

gravitacional como 10 m/s² e a densidade do material do qual a esfera é constituída como 0,1 g/cm³. 

 

 
Com base nas informações apresentadas, assinale a alternativa que apresenta a constante elástica 
dessa mola. 

a) 0,45 N/cm 

b) 4,5 N/cm 

c) 45 N/cm 

d) 450 N/cm 

e) 4500 N/cm 
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5. Uma pedra cujo peso vale 500 N é mergulhada e mantida submersa dentro d’água em equilíbrio por 

meio de um fio inextensível e de massa desprezível. Este fio está preso a uma barra fixa como mostra 

a figura. Sabe-se que a tensão no fio vale 300 N. Marque a opção que indica corretamente a densidade 

da pedra em kg/m³. 

Dados: densidade da água = 1 g/cm³ e g=10 m/s² 

 
a) 200 

b) 800 

c) 2000 

d) 2500 

e) 2800 

 
 

6. Uma pessoa em pé dentro de uma piscina se sente “mais leve” devido à redução de seu peso aparente 

dentro da água. Uma modalidade esportiva que se beneficia deste efeito é a hidroginástica. A força 

normal que o piso da piscina exerce sobre os pés de uma pessoa é reduzida produzindo baixo impacto 

durante o exercício. Considere uma pessoa em pé dentro de uma piscina rasa com 24% do volume do 

seu corpo sob a água. Se a densidade relativa da pessoa for 0,96, qual a redução percentual da força 

normal que o piso horizontal exerce sobre a pessoa dentro da água em relação ao piso fora da água? 

a) -20% 

b) -15% 

c) -25% 

d) -30% 

e) -35% 
 
 

7. Uma pessoa totalmente imersa em uma piscina sustenta, com uma das mãos, uma esfera maciça de 

diâmetro igual a 10 cm, também totalmente imersa. A massa específica do material da esfera é igual a 

5,0 g/cm³ e a da água da piscina é igual a 1,0 g/cm³. 

 
A razão entre a força que a pessoa aplica na esfera para sustentá-la e o peso da esfera é igual a: 

a) 0,2 

b) 0,4 

c) 0,8 

d) 0,16 
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8. A tirinha abaixo mostra um iceberg que tem seu volume parcialmente imerso (9/10 de seu volume total) 

na água do mar. Considerando que a densidade da água do mar é 1,0 g/cm³, assinale a alternativa que 

indica a densidade do gelo, em g/cm³, que compõe o iceberg. 

 

a) 0,5 

b) 1,3 

c) 0,9 

d) 0,1 

e) 1 

 

9. Um estudante de física realiza um experimento para determinar a densidade de um líquido. Ele 

suspende um cubo de aresta igual a 10,0 cm em um dinamômetro. Faz uma leitura do aparelho e 

registra 50,0 N. Em seguida, ele mergulha metade do cubo no líquido escolhido, realiza uma nova leitura 

do dinamômetro e registra 40,0 N. 

Usando as medidas obtidas pelo estudante no experimento e considerando o módulo da aceleração da 

gravidade local igual a 10,0 m/s², o valor da densidade do líquido, em g/cm³, encontrado pelo estudante, 

é igual a: 

a) 3,6  

b) 1,0 

c) 1,6 

d) 2,0 

e) 0,8 
   
 

10. Uma barca para transportar automóveis entre as margens de um rio, quando vazia, tem volume igual a 

100 m³ e massa igual a 4,0.104 kg. Considere que todos os automóveis transportados tenham a mesma 

massa de 1,5.10³ kg e que a densidade da água seja de 1000 kg/m³. 

O número máximo de automóveis que podem ser simultaneamente transportados pela barca 

corresponde a: 

a) 10 

b) 40 

c) 80 

d) 120 
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Gabarito 

 

1. C 

Se as três caixas têm a mesma massa, elas têm, também, o mesmo peso. Como elas estão em equilíbrio, 

sujeitas a apenas duas forças, peso e empuxo, pelo princípio da inércia essas duas forças têm a mesma 

intensidade (E = P) em cada caixa. Portanto, 

E(I) = E(II) = E(III) 

 

2. B 

Dados: 3 kg = 3000 g; P = 30 N; Vl = V/2; a = 10 cm; T = 24 N; g = 10 m/s² 
Calculando o volume do cubo: V = a³ = 10³ cm³ = 10-3 m³ 
A figura mostra as forças que agem no cubo, quando mergulhado na água do lago. 

 
Do equilíbrio, temos: 

T + E = P → E = P – T = 30 – 24 = 6 N 

Da expressão do empuxo: 

𝑬 = 𝝆á𝒈𝒖𝒂. 𝑽𝒊𝒎𝒆𝒓𝒔𝒐. 𝒈 → 𝟔 = 𝝆á𝒈𝒖𝒂.
𝟏𝟎−𝟑

𝟐
. 𝟏𝟎 → 𝝆á𝒈𝒖𝒂 = 𝟏𝟐𝟎𝟎

𝒌𝒈

𝒎𝟑
= 𝟏, 𝟐

𝒈

𝒄𝒎𝟑
 

3. E 

Para a cápsula submersa e em equilíbrio, sabemos que os módulos do peso e do empuxo são iguais entre 

si. 

𝑃 = 𝐸 → 𝑃 = 𝜇𝑉𝑔 = 𝜇 (
𝜋𝐷2ℎ

4
) 𝑔 

𝑃 = 1000. (
3. (2)2. 2

4
) . 10 = 6. 104 𝑁 

A pressão total sobre a cápsula é dada pela lei de Stevin, considerando a base da cápsula que está a 50 

m de profundidade: 

𝒑𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 = 𝒑𝒂𝒕𝒎 + 𝒑𝒉𝒊𝒅𝒓𝒐𝒔𝒕á𝒕𝒊𝒄𝒂 → 𝒑𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 = 𝒑𝒂𝒕𝒎 + 𝝁𝒈𝒉 → 𝒑𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 = 𝟏. 𝟏𝟎𝟓 + 𝟏𝟎𝟑. 𝟏𝟎. 𝟓𝟎 = 𝟔. 𝟏𝟎𝟓 𝑷𝒂 
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4. A 

Dados: 

𝑽 = 𝟓𝒄𝒎𝟑 = 𝟓. 𝟏𝟎−𝟔𝒎𝟑; 𝒙 = 𝟎, 𝟏𝒄𝒎 = 𝟏𝟎−𝟑𝒎; 𝒅𝒂 =
𝟏𝒈

𝒄𝒎𝟑
; 𝒅𝒄 =

𝟎, 𝟏𝒈

𝒄𝒎𝟑
=

𝟏𝟎−𝟐𝒌𝒈

𝒎𝟑
 

A figura mostra as forças agindo na esfera: peso P, empuxo E e força elástica F. 

 

Como a esfera é homogênea, sua densidade é igual a do material que a constitui. Assim, ela é menos 

densa que a água, portanto sua tendência é flutuar, provocando na mola uma distensão. Por isso a força 

elástica na esfera é para baixo. Do equilíbrio, temos que: 

𝑭 + 𝑷 = 𝑬 → 𝑭 = 𝑬 − 𝑷 → 𝒌𝒙 = (𝒅𝒂 − 𝒅𝒄)𝑽𝒈 

𝒌 =
(𝒅𝒂 − 𝒅𝒄)𝑽𝒈

𝒙
=

(𝟏𝟎𝟑 − 𝟏𝟎𝟐). 𝟓. 𝟏𝟎−𝟔. 𝟏𝟎

𝟏𝟎−𝟑
= 𝟒𝟓

𝑵

𝒎
= 𝟎, 𝟒𝟓

𝑵

𝒄𝒎
 

 

5. D 

O equilíbrio de forças nos fornece o empuxo: 

E = P – T → E = 500 – 300 = 200 N 

Com o empuxo, podemos descobrir o volume da pedra: 

𝐸 = 𝜇𝑙í𝑞.. 𝑉. 𝑔 → 𝑉 =
𝐸

𝜇𝑙𝑖𝑞.. 𝑔
=

200

1000.10
= 0,02 𝑚3 

Logo, a massa específica da pedra será: 

𝜇 =
𝑚

𝑉
=

50

0,02
= 2500

𝑘𝑔

𝑚3
 

 

6. C 

Para a pessoa fora da piscina, sua força normal, em módulo, será: 

N = mg 

Para a pessoa na piscina, com 24 % de seu volume submerso, temos a presença do empuxo: 

E = dlíq..Vcorpo.g 

Mas considerando que somente parte do volume está submerso e que o volume é a razão entre a massa 

e a densidade do corpo,  

𝐸 = 𝑑𝑙í𝑞 . 0,24.
𝑚

𝑑𝑐𝑜𝑟𝑝𝑜

. 𝑔 → 𝐸 = 1.
0,24𝑚

0,96
. 𝑔 → 𝐸 = 0,25𝑚𝑔 

Portanto, com o empuxo, há uma redução de 25% da força normal em relação ao corpo fora da piscina. 
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7. D 

 

Como a esfera está em equilíbrio: 

𝑵 + 𝑬 = 𝑷 → 𝑵 = 𝑷 − 𝑬 → 𝑵 = 𝒅𝒆. 𝑽. 𝒈 − 𝒅𝒂. 𝑽. 𝒈 = (𝒅𝒆 − 𝒅𝒂)𝑽𝒈 

𝑵

𝑷
=

(𝒅𝒆 − 𝒅𝒂)𝑽𝒈

𝒅𝒆𝑽𝒈
=

𝒅𝒆 − 𝒅𝒂

𝒅𝒆

=
𝟓 − 𝟏

𝟓
= 𝟎, 𝟖 

 

8. C 

O iceberg está em repouso sobre a ação exclusiva de duas forças de sentidos opostos: o peso e o empuxo. 

Então essas duas forças têm a mesma intensidade, ou seja, 

𝑷 = 𝑬 → 𝒎𝒈 = 𝒅á𝒈𝒖𝒂. 𝑽𝒊𝒎𝒆𝒓𝒔𝒐. 𝒈 → 𝒅𝒈𝒆𝒍𝒐 . 𝑽 = 𝒅á𝒈𝒖𝒂. (
𝟗

𝟏𝟎
) . 𝑽 → 𝒅𝒈𝒆𝒍𝒐 = 𝟏.

𝟗

𝟏𝟎
→ 𝒅𝒈𝒆𝒍𝒐 = 𝟎, 𝟗

𝒈

𝒄𝒎𝟑
 

 

9. D 

O empuxo é a diferença entre o peso e o peso aparente quando o corpo está totalmente ou parcialmente 

mergulhado, ou seja, de acordo com Arquimedes, é o peso do fluido deslocado pelo corpo. 

𝑬 = 𝑷 − 𝑷𝒂𝒑 = 𝝁𝑽𝒈 → 𝝁 =
𝑷 − 𝑷𝒂𝒑

𝑽𝒈
→ 𝝁 =

𝟓𝟎 − 𝟒𝟎

𝟏
𝟐⁄ (𝟏𝟎. 𝟏

𝟏𝟎𝟎⁄ )
𝟑

. 𝟏𝟎
=

𝟐. 𝟏𝟎𝟑𝒌𝒈

𝒎𝟑
=

𝟐𝒈

𝒄𝒎𝟑
 

 

10. B 

O empuxo máximo (barca na iminência de afundar) deve equilibrar o peso da barca mais o peso dos N 

automóveis. 

𝑵𝑷𝒂𝒖𝒕𝒐𝒎ó𝒗𝒆𝒊𝒔 + 𝑷𝒃𝒂𝒓𝒄𝒂 = 𝑬 → 𝑵𝒎𝒈 + 𝑴𝒈 = 𝒅á𝒈𝒖𝒂. 𝑽𝒈 

𝑵 =
𝒅á𝒈𝒖𝒂. 𝑽 − 𝑴

𝒎
=

𝟏𝟎𝟑. 𝟏𝟎𝟎 − 𝟒. 𝟏𝟎𝟒

𝟏, 𝟓. 𝟏𝟎³
= 𝟒𝟎 
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Energia: consumo e desafios 

Resumo 

 

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

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

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

 

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

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

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

quando se fala em alternativas ao uso dos combustíveis fósseis, identificam-se soluções energéticas para a 

produção de eletricidade, como hidrelétricas. Ou seja, a grande maioria das fontes alternativas de energia 

não substituem o uso de combustíveis fósseis para a produção de combustíveis. Para esse caso existem 

algumas poucas alternativas já em desenvolvimento como, por exemplo, a produção de biocombustíveis a 

partir de cana de açúcar e de beterraba. 

 

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

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

combustíveis fósseis. Já quando se fala em fontes renováveis (energia limpa), refere-se àquelas cujo recuso 

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

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

alternativa, mas não considerada renovável. 

 

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

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

 

As principais fontes alternativas de energia são: 

 

Hidrelétricas 

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

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

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

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

consequentemente, do regime de chuvas da região. 

 

Energia eólica 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

é um forte candidato à produção dessa energia. 

 

Energia geotérmica 

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

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

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

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

 

Biomassa 

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

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

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

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

etanol. 

 

Energia Maremotriz 

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

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

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

gera energia insuficiente para sustentar uma grande população ou produção. 

 

Energia nuclear 

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

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

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

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

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

  



 
 

 

 

3 

Geografia 
 

Exercícios 

 

1. A energia geotérmica tem sua origem no núcleo derretido da Terra, onde as temperaturas atingem 
4.000 ºC. Essa energia é primeiramente produzida pela decomposição de materiais radiativos dentro 
do planeta. Em fontes geotérmicas, a água, aprisionada em um reservatório subterrâneo, é aquecida 
pelas rochas ao redor e fica submetida a altas pressões, podendo atingir temperaturas de até 370 ºC 
sem entrar em ebulição. Ao ser liberada na superfície, à pressão ambiente, ela se vaporiza e se resfria, 
formando fontes ou gêiseres. O vapor de poços geotérmicos é separado da água e é utilizado no 
funcionamento de turbinas para gerar eletricidade. A água quente pode ser utilizada para aquecimento 
direto ou em usinas de dessalinização.  

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

 

Depreende-se das informações acima que as usinas geotérmicas  

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

os riscos decorrentes de ambas.  

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

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

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

e, depois, em elétrica.  

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

 

2. “As usinas de energia solar responderão por 2,5% das necessidades globais de eletricidade até 2025 e 
16% em 2040, diz o relatório da associação europeia do setor e do Greenpeace. Hoje, elas representam 
0,05% da matriz energética. A taxa de expansão anual do setor tem sido de 35%.” 

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

 

Assinale a alternativa que melhor explique esse enunciado: 

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

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

com a hidreletricidade. 

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

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

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

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

abundante. 

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

hidrelétrica por energia solar, sobretudo nas áreas metropolitanas costeiras. 

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

subdesenvolvidos que ocupam, em sua maioria, as faixas intertropicais do planeta. 
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3. A ampliação do uso de fontes de energia renováveis e não poluentes representa uma das principais 
esperanças para a redução dos impactos ambientais sobre o planeta. 
 

 

 

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

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

a) matriz elétrica limpa 

b) perfil climático favorável 

c) densidade demográfica reduzida 

d) desenvolvimento tecnológico avançado 

e) padrão térmico adequado 
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4. No mundo contemporâneo, as reservas energéticas tornam-se estratégicas para muitos países no 
cenário internacional. 
Os gráficos apresentados mostram os dez países com as maiores reservas de petróleo e gás natural 
em reservas comprovadas até janeiro de 2008. 

 
  
As reservas venezuelanas figuram em ambas as classificações porque 

a) a Venezuela já está integrada ao MERCOSUL. 

b) são reservas comprovadas, mas ainda inexploradas. 

c) podem ser exploradas sem causarem alterações ambientais. 

d) já estão comprometidas com o setor industrial interno daquele país. 

e) a Venezuela é uma grande potência energética mundial 
 
 

5. "A idade da pedra chegou ao fim, não porque faltassem pedras; a era do petróleo chegará igualmente 
ao fim, mas não por falta de petróleo". Xeque Yamani, Ex-ministro do Petróleo da Arábia Saudita. 

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

 
Considerando as características que envolvem a utilização das matérias-primas citadas no texto em 
diferentes contextos histórico-geográficos, é correto afirmar que, de acordo com o autor, a exemplo do 
que aconteceu na Idade da Pedra, o fim da era do Petróleo estaria relacionado  

a) à redução e esgotamento das reservas de petróleo.  

b) ao desenvolvimento tecnológico e à utilização de novas fontes de energia.  
c) ao desenvolvimento dos transportes e conseqüente aumento do consumo de energia.  

d) ao excesso de produção e conseqüente desvalorização do barril de petróleo.  

e) à diminuição das ações humanas sobre o meio ambiente. 
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6.  

 

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

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

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

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

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

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

7. “Todas as atividades humanas, desde o surgimento da humanidade na Terra, implicam no chamado 
‘consumo’ de energia. Isto porque para produzir bens necessários à vida, produzir alimentos, prazer e 
bem-estar, não há como não consumir energia, ou melhor, não converter energia. Vida humana e 
conversão de energia são sinônimos e não existe qualquer possibilidade de separar um do outro.” 

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

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

fontes arcaicas que são muito mais danosas ao meio. 

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

ser produzidas em pequena escala para consumo muito reduzido. 

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

grandes represas que causam grandes impactos ambientais. 

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

não-renováveis e muito poluentes. 

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

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

grande maioria. 
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8. A energia elétrica é produzida principalmente em usinas termoelétricas, hidrelétricas e termonucleares. 
Em qualquer dessas usinas, ela é produzida numa turbina, que consiste, essencialmente, num conjunto 
cilíndrico de ferro que gira em torno de seu eixo no interior de um receptáculo imantado. Na turbina, 
portanto, a energia cinética (de movimento) é transformada em energia elétrica. Nos diferentes tipos 
de usinas, o que difere é a energia primária utilizada para mover as turbinas. 
 
Considerando o assunto acima e seus conhecimentos sobre energia primária é correto afirmar que: 
a) o carvão mineral e o gás natural correspondem às energias primárias mais utilizadas em 

termoelétricas, nos países subdesenvolvidos, gerando e consumindo aproximadamente a metade 
da energia elétrica produzida no planeta. 

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

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

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

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

 

9. Considerando a geopolítica do petróleo e os dados da figura abaixo, em que se observam os grandes 
fluxos de importação e exportação desse recurso energético de origem mineral, pode-se afirmar que: 
 

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

 

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

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

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

produtores. 

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

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

 

 

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

a) petróleo, nuclear e gás natural. 

b) gás natural, carvão mineral e fontes renováveis. 

c) fontes renováveis, nuclear e carvão mineral. 

d) petróleo, gás natural e nuclear. 

e) carvão mineral, petróleo e fontes renováveis. 
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Gabarito 

 

1. D 

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

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

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

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

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

gerador. 

 

2. C 

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

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

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

 

3. D 

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

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

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

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

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

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

necessariamente em países com as condições naturais mais favoráveis. 

 

4. E 

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

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

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

 

5. B 

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

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

energética dos países.  

 

6. D 

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

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

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

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

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

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

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

representaria uma série de pesquisas e investimentos. 

 

8. B 

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

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

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

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

 

9. D 

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

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

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

(Organização dos Países Exportadores de Petróleo). 

 

10. B 

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

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

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

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

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

hidrelétricas. 
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Questão energética no Brasil 

 

Resumo 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

considerado estratégico.   

 

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

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

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

 

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

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

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

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

 

Diferentes fontes energéticas e a situação atual 

 

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

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

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

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

possibilidades futuras. 

 

1. Petróleo e derivados 

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

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

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

 

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

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

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

esteja abaixo do valor que possibilite lucro na sua exploração; além disso, a partir da chamada “revolução do 

xisto”, as previsões apontam um crescimento mais forte do Produto Interno Bruto (PIB), maior geração de 



 
 

 

 

2 

Geografia 
 

empregos, mais receitas para os cofres públicos e um impulso importante à reindustrialização nos EUA, ao 

baratear o custo da energia, impactando diretamente no preço do barril de petróleo e prejudicando as 

perspectivas futuras do pré-sal. 

 

2. Gás natural 

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

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

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

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

ser consideradas. 
 

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

 

3. Hidrelétrica 

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

indústrias, entre outros setores. 
 

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

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

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

de Altamira, no norte do Pará. 
 

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

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

locais, além das populações tradicionais dessas áreas.  

 

4. Outras matrizes energéticas 

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

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

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

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

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

da gasolina por biocombustíveis como o etanol e o biodiesel pode se tornar importante matriz no 

abastecimento de automóveis, caso as medidas de redução de impactos ambientais com a emissão de 

poluentes se tornem mais efetivas.  
 

Perspectivas futuras sobre a questão energética 

Em relação ao futuro, pode-se dizer que o aumento do consumo, o crescimento da produção e a maior 

distribuição de renda vão pressionar a matriz energética brasileira. No entanto, como também foi observado, 

as potencialidades e variedades de recursos energéticos no Brasil são múltiplas, indicando um possível papel 

de liderança mundial do Brasil no setor, graças à farta riqueza natural encontrada no território brasileiro. Para 

tanto, algumas questões precisam ser revistas, como a grande oneração de impostos que o setor encontra 

no Brasil, dificultando o investimento e a competitividade no cenário internacional. Por isso, o entendimento 

do panorama atual, e as perspectivas futuras são fundamentais para os próximos passos que o Brasil quer 

de uma nação emergente para uma nação expoente, na questão energética, e, possivelmente, desenvolvida. 
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Exercícios 

 

1. Leia a manchete a seguir: 
 
Brasil precisa de investimento em energia limpa. 

16/02/2011 - Jornal Folha de São Paulo. 

Sobre o assunto tratado, é CORRETO afirmar que a(o) 
a) biomassa, também chamada de energia renovável, é um tipo de energia limpa, desenvolvida por 

meio de plantações energéticas, porém, mesmo quando é produzida de maneira sustentável, emite 
grande quantidade de carbono na atmosfera. 

b) energia limpa é aquela que não emite grande quantidade de poluentes para a atmosfera e é 
produzida com o uso de recursos renováveis, a exemplo de biocombustíveis como a cana-de- açúcar 
e as plantas oleaginosas que são fontes de energia originadas de produtos vegetais. 

c) Bacia de Campos, no Brasil, possui as maiores reservas de xisto betuminoso que é considerado uma 
fonte de energia limpa renovável, não se esgota e pode ser aproveitado indefinidamente sem causar 
grandes danos ecológicos. 

d) lenha, energia eólica e energia solar, apesar de se constituírem em fontes de energia não renováveis, 
são consideradas energias limpas e se destacam por suprirem a maior parte das necessidades 
brasileiras de eletricidade e por apresentarem uma série de vantagens ambientais. 

e) maior potencial de energia limpa no Brasil está instalado na Bacia do Rio Paraná, onde se localizam 
grandes reservas de gás natural, um biocombustível avançado de transformação geológica, pois 
dele é possível se obterem hidrocarbonetos. 

2. A Lei Federal n.º 11.097/2005 dispõe sobre a introdução do biodiesel na matriz energética brasileira e 
fixa em 5%, em volume, o percentual mínimo obrigatório a ser adicionado ao óleo diesel vendido ao 
consumidor. De acordo com essa lei, biocombustível é “derivado de biomassa renovável para uso em 
motores a combustão interna com ignição por compressão ou, conforme regulamento, para geração 
de outro tipo de energia, que possa substituir parcial ou totalmente combustíveis de origem fóssil”. 
 
A introdução de biocombustíveis na matriz energética brasileira  
a) colabora na redução dos efeitos da degradação ambiental global produzida pelo uso de 

combustíveis fósseis, como os derivados do petróleo.  
b) provoca uma redução de 5% na quantidade de carbono emitido pelos veículos automotores e 

colabora no controle do desmatamento.  
c) incentiva o setor econômico brasileiro a se adaptar ao uso de uma fonte de energia derivada de uma 

biomassa inesgotável.  
d) aponta para pequena possibilidade de expansão do uso de biocombustíveis, fixado, por lei, em 5% 

do consumo de derivados do petróleo.  
e) diversifica o uso de fontes alternativas de energia que reduzem os impactos da produção do etanol 

por meio da monocultura da cana-de-açúcar. 
 

3. Lula defende biocombustíveis das críticas crescentes 
BRASÍLIA - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu a produção de biocombustíveis pelo Brasil, 
rejeitando as críticas de que ela acelera o aumento dos preços dos alimentos em todo o mundo e 
prejudica o meio ambiente. 
As crescentes críticas são um desafio à diplomacia brasileira e ao auge das exportações agrícolas, que 
transformaram o Brasil no maior exportador mundial de etanol derivado da cana-de-açúcar. 
Competidores e críticos tentaram relacionar várias das exportações agrícolas do país, da carne à soja, 
com a destruição do meio ambiente e com más condições de trabalho. 

RAYMOND COLITT, em 16/04/2008. Adaptado de www.estadao.com.br 

 
 
 
 

http://www.estadao.com.br/
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O debate a respeito do uso de biocombustíveis não envolve apenas questões ambientais, mas também 
diferentes interesses econômicos. Neste último caso, encontram-se países e empresas que lucram 
com a utilização em larga escala dos combustíveis fósseis e produtores de biocombustíveis. Nesse 
campo de lutas, o Brasil emerge como um potencial ator de primeira grandeza, posicionando-se no 
centro dessa polêmica. 
 
Um alegado risco ambiental decorrente da maior produção de biocombustíveis no Brasil e uma 
vantagem territorial que fundamenta a defesa desta política de Estado, respectivamente, são: 
a) desertificação - abundância de recursos hídricos. 
b) degradação dos solos - predomínio de solos férteis. 
c) desmatamento - disponibilidade de terras não cultivadas. 
d) disseminação de pragas - ocorrência de climas temperados. 
e) arenização – irrigação natural. 

 

4. A partir de 2007, quando se anunciou a descoberta de grandes reservas do chamado “pré-sal”, o 
governo brasileiro passou a defender novas regras para a exploração de petróleo no país. O pré-sal 
corresponde à camada de rocha que contém petróleo e que está localizada abaixo de uma espessa 
camada de sal. A Petrobras estima que no pré-sal brasileiro haja reservas em torno de 70 bilhões a 100 
bilhões de barris de petróleo. Em agosto de 2009, o ex-presidente Lula apresentou projetos para 
mudanças no setor petrolífero, sendo um deles a redistribuição dos royalties. No ano de 2011, por 
exemplo, os royalties somaram R$ 25,6 bilhões. 

Adaptado de bbc.co.uk, dezembro de 2012. 

A disputa pela redistribuição dos royalties do petróleo entre estados e municípios brasileiros se acirrou 

no final de 2012, em função de novas regras para o setor votadas no Congresso Nacional. 

Essa disputa decorre diretamente da característica político-econômica do país indicada em: 

a) controle da União sobre a regulação do acesso às riquezas hidrominerais    

b) dependência de capitais estrangeiros no fornecimento de matérias-primas    

c) monopólio da legislação federal sobre os insumos para a indústria de base    

d) adequação dos padrões tecnológicos na preservação dos recursos ambientais   

e) direito histórico dos estados sobre a comercialização dos recursos naturais 

 

5. Energia de Noronha virá da força das águas A energia de Fernando de Noronha virá do mar, do ar, do 
sol e até do lixo produzido por seus moradores e visitantes. É o que promete o projeto de substituição 
da matriz energética da ilha, que prevê a troca dos geradores atuais, que consomem 310 mil litros de 
diesel por mês. 

GUIBU, F. Folha de S. Paulo, 19 ago. 2012 (adaptado). 

 

No texto, está apresentada a nova matriz energética do Parque Nacional Marinho de Fernando de 

Noronha. A escolha por essa nova matriz prioriza o(a) 

a) expansão da oferta de energia, para aumento da atividade turística. 

b) uso de fontes limpas, para manutenção das condições ecológicas da região. 

c) barateamento dos custos energéticos, para estímulo da ocupação permanente. 

d) desenvolvimento de unidades complementares, para solução da carência energética local. 

e) diminuição dos gastos operacionais de transporte, para superação da distância do continente. 
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6. Empresa vai fornecer 230 turbinas para o segundo complexo de energia a base de ventos, no sudeste 
da Bahia. O Complexo Eólico Alto Sertão, em 2014, terá capacidade para gerar 375 MW (megawatts), 
total suficiente para abastecer uma cidade de 3 milhões de habitantes. 

MATOS, C. GE busca bons ventos e fecha contrato de R$ 820 mi na Bahia. Folha de S.Paulo, 2 dez. 2012 

 

A opção tecnológica retratada na notícia proporciona a seguinte consequência para o sistema 

energético brasileiro: 

a) Redução da utilização elétrica. 

b) Ampliação do uso bioenergético. 

c) Expansão das fontes renováveis. 

d) Contenção da demanda urbano-industrial. 

e) Intensificação da dependência geotérmica. 

 

7. A tabela a seguir tem como objetivo estimar a quantidade de CO2 emitida na produção de energia 
elétrica no Brasil. Ela representa os fatores de emissão médios mensais de CO2 para energia elétrica 
no Sistema Interligado Nacional (SIN), que abrange quase toda a energia gerada no país. 
 

 

 

De acordo com a tabela, a explicação mais plausível para a variação da emissão mensal está no fato 

de que: 

a) os fatores de emissão foram maiores no segundo semestre em consequência do período de 

estiagem típico do clima tropical que predomina no país. Com as secas de inverno, os reservatórios 

das hidrelétricas ficam mais vazios e muitas vezes é necessário recorrer ao uso de termoelétricas. 

b) a maior parte da energia consumida no país é termoelétrica e a aproximação do período de compras 

de natal faz com que o consumo de energia seja elevado, explicando o fenômeno. 

c) grande parte da energia brasileira é proveniente do sul do país. No período do inverno, o 

aquecimento das casas com lenha leva ao aumento da taxa de CO2 nos meses subsequentes. 

d) a demanda das indústrias aumenta significativamente no segundo semestre, implicando no uso da 

biomassa da cana e do biodiesel, o que aumenta a quantidade de CO2 emitida. 

e) os fatores médios de emissão são superiores nos meses de verão em decorrência da maior taxa de 

evaporação e do aumento da concentração de metano (CH4). 
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8. RUMO À ECONOMIA DA BIOCIVILIZAÇÃO 
 

O setor produtivo será obrigado a se adaptar a uma nova matriz energética e a agricultura será 

empurrada a privilegiar os pequenos proprietários rurais e seus métodos de cultura mais sustentáveis. 

É a “biocivilização”, como denominou o franco polonês Ignacy Sachs, autor do conceito de 

ecodesenvolvimento. “As civilizações que virão serão diferentes das antigas, já que a humanidade se 

encontra em um novo e superior ponto da espiral do conhecimento”, afirma Sachs. 

Revista ISTOÉ, ano 32, no 2093, 23/12/2009, p.112. 

 

Na perspectiva da biocivilização, um aspecto fundamental a ser incorporado é o da renovação da matriz 

energética, apoiada em fontes alternativas, como por exemplo, a energia gerada pelo vento. No caso 

do território brasileiro, considerando esse tipo de energia e a velocidade constante dos ventos, o maior 

potencial eólico concentra-se no seguinte segmento: 

a) borda sul da Amazônia. 

b) borda oriental da Amazônia. 

c) litoral do Sudeste. 

d) litoral do Nordeste. 

e) chapadas do Centro-Oeste. 

 

9. SÃO PAULO, 19 Set 2013 (Reuters) - As hidrelétricas responderam por 77,43 por cento do total de 
energia produzida no país em julho, mês em que o governo decidiu desligar 34 térmicas, representando 
um aumento de 4,7 por cento em relação a junho. Já a geração termelétrica em julho foi de 12.641 
megawatts (MW) médios, uma queda de 12,1 por cento em relação a junho, quando essas usinas 
geraram 14.381 MW médios, informou a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) no 
informativo Infomercado de setembro. O governo decidiu desligar 34 usinas a óleo e diesel em julho, 
alegando que as chuvas ajudaram a encher os reservatórios das hidrelétricas – com exceção do 
Nordeste – e que o desligamento das usinas faria o sistema elétrico economizar cerca de 1,4 bilhão de 
reais mensais. Em agosto, após blecaute que atingiu o Nordeste, o governo religou cerca de 1.000 
megawatts de térmicas. O país passa agora pelo período seco, quando costuma ocorrer redução dos 
reservatórios das hidrelétricas – que deve ser recomposto com o começo do período chuvoso a partir 
de novembro. O nível dos reservatórios do Nordeste está em 33,28 por cento, segundo dados do 
Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), atualizados na véspera, ante o nível de 46,52 por cento 
em junho – antes do desligamento da maior parte de térmicas. 
No Sudeste/Centro-Oeste, o nível passou de 63,75 por cento em junho para 50,9 por cento atualmente. 

No Sul, subiu de 80,83 por cento para 82,6 por cento. Já no Norte, o nível das represas caiu de 93,55 

por cento em junho para 60,7 por cento. Em julho, após a decisão de desligar as 34 térmicas e antes da 

notícia de religamento de 1.000 MW no Nordeste, o diretor-geral do ONS, Hermes Chipp, estimou que 

durante o período seco o uso dos reservatórios das hidrelétricas resultaria em uma depreciação de 8 

por cento até novembro. 
Agência Reuters 
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Assinale a alternativa correta. 

a) O aumento da participação da energia hidráulica na matriz energética brasileira foi possível com a 

entrada em operação da hidrelétrica de Belo Monte, no Amazonas. 

b) O “período seco” mencionado no texto refere-se à confirmação da hipótese de aquecimento global, 

ao contrário de uma variação normal dos índices pluviométricos para essa época do ano. 

c) As usinas hidrelétricas continuam a ser uma opção energética viável economicamente. A opção por 

essa fonte de energia foi acentuada no país a partir do governo Geisel, em um contexto de uma crise 

energética mundial. 

d) A opção brasileira pela hidreletricidade contraria o que se verifica nas maiores economias do mundo. 

Em razão de preocupações ambientais, inexistentes na legislação brasileira, países como EUA, 

Canadá, Rússia e China não utilizam esse método ultrapassado de geração de energia. 

e) Entre as fontes térmicas utilizadas como complemento na geração de eletricidade no Brasil, as 

usinas nucleares de Angra I, II e III ocupam maior participação do que as usinas movidas a gás 

natural, petróleo e carvão mineral. 

 

10. O projeto de construção da usina hidrelétrica de Belo Monte no rio Xingu, no estado do Pará, foi pensado 
e elaborado ao longo de muitos anos por governos brasileiros sucessivos desde o regime militar. A 
construção da hidrelétrica tem sido objeto de controvérsias e de grandes debates, em que são 
considerados o 
a) dispêndio faraônico do Estado e a pouca importância do empreendimento. 

b) enfraquecimento da economia do país e o favorecimento do capital estrangeiro. 

c) projeto de instalação de usinas nucleares e a manutenção da área de floresta. 

d) mito e a ideologia do Brasil potência, entendidos como heranças do autoritarismo. 

e) impacto ambiental e o deslocamento de milhares de pessoas daquele território. 
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Gabarito 

 

1. B  

Os biocombustíveis são considerados uma fonte de energia limpa pois são um tipo de combustível de 

origem biológica. Trata-se de uma fonte alternativa e renovável de energia que é produzida a partir de uma 

biomassa, como o etanol. 

 

2. A 

Os biocombustíveis são uma alternativa ao uso dos combustíveis fósseis e são produzidos a partir de 
uma biomassa, no caso brasileiro, a partir da cana de açúcar, o que faz com que estes combustíveis sejam 
ideais para a redução da emissão de gases poluentes que contribuem para o aquecimento global. 

 
3. C 

Dentre as desvantagens do uso dos biocombustíveis, pode ser citada a seguinte, a necessidade de 

grandes áreas agricultáveis, o que pode contribuir para a intensificação do desmatamento. Por outro lado, 

há inúmeras terras não cultivadas e improdutivas que podem ser utilizadas para tal objetivo. 

 

4. A  

A legislação brasileira indica que os recursos encontrados no território brasileiro pertencem à federação, 

à União, contudo, a descoberta do pré-sal e a estimativa de grandes lucros com a venda dos barris de 

petróleo, fizeram com que os estados pelos quais a camada pré-sal se estende buscassem alterações 

das legislações para benefício próprio. 

 

5. B 

Fernando de Noronha, por ser uma área associada à sustentabilidade, relaciona-se com o uso de fontes 

limpas como a solar e a eólica visando o cuidado ambiental. 

 

6. C  

Com a expansão da produção de energia eólica na Bahia, esta fonte energética representará uma parcela 

maior na matriz energética brasileira, o que estimulará o uso de outras fontes alternativas e renováveis. 

 

7. A  

Há uma relação entre o clima brasileiro e o aumento da emissão de CO2. Isso se justifica a partir do 

entendimento que do meio para o final do ano a temperatura cai, principalmente no inverno, contudo há 

uma menor ocorrência de chuvas, fazendo com que as hidrelétricas sejam pouco abastecidas e gerando 

assim a necessidade de utilização de uma outra fonte de energia, no caso, as termelétricas, nas quais é 

utilizada a queima do carvão mineral para a geração de energia elétrica, processo que contribui para a 

emissão de CO2. 

 

8. D  

O Nordeste é a região mais favorável à instalação de parques eólicos devido a ocorrência ventos 

contínuos e intensos. 

 

9. C  
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No período das chamadas crises do petróleo, se intensificou no Brasil o incentivo governamental à 

produção de energia a partir das hidrelétricas, fonte essa até hoje a mais utilizada no país para a produção 

de eletricidade. 

 

10. E  

A construção da usina de Belo Monte, no Pará, tem levantado inúmeros questionamentos ambientais e 

sociais, vistos os impactos que a construção irá ocasionar, tais como o alagamento de uma grande 

extensão de terras e o deslocamento de comunidades indígenas locais. Ou seja, apesar de ser 

considerada uma fonte de energia limpa, renovável ou alternativa, as hidrelétricas causam profundos 

impactos, muitos deste irreversíveis. 
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A era Napoleônica 

 

Resumo 

 

O governo de Napoleão Bonaparte foi responsável por consolidar os ideais burgueses implementados 

durante a Revolução Francesa. Podemos dividir o governo napoleônico em três períodos: Consulado, Império 

e Governo dos cem dias. Napoleão além de consolidar os ideais burgueses na França, foi responsável por sua 

expansão pela Europa, permitindo o surgimento de movimentos burgueses que desencadeariam os 

movimentos de 1820, 1830 e1848.  

Na fase do Consulado, Napoleão dividia  o poder com mais dois cônsules. Nesse contexto, foi aprovada 

a Constituição do Ano X, assim como buscou-se a reestruturação da economia e das instituições burguesas.  

Para isso ele criou o franco (moeda francesa), o Banco da França e  concedeu empréstimos e incentivos a 

agricultores e industriais. O  general também reformou a educação, criando os liceus. Além disso, reatou as 

relações entre estado e igreja e estabeleceu a igualdade entree os cidadãos perante a lei com o Código Civil 

Napoleônico, no ano de 1804. 

No Império, Napoleônico prosseguiu  busando consolidar as instituições burgueses.  Como sua 

popularidade havia crescido imensamente, principalmente por conseguir dominar a crise que assolava a 

França após a Revolução. Como a França parecia abandonar as diversas dificuldades que ameaçavam a 

efetivação do processo revolucionário burguês, Napoleão, que já havia sido proclamado como cônsul-vitalício, 

realizou um novo plebiscito junto à população. Dessa vez, a votação iria decidir se o antigo general poderia 

alçar à posição de imperador. Prestigiado pela decisão de seus governados, Napoleão se auto-coroou 

imperador na catedral de Notre-Dame, com as devidas bênçãos do papa. 

Nesse contexto se inicia  a expansão Francesa, Napoleão e a burguesia francesa desejavam levar os 

ideais e instituições da revolução a outros países, assim como almejavam conquistar a hegemonia comercial 

e industrial europeia. Devido a isso, Napoleão decretou o Bloqueio Continental, proibindo os países europeus 

de comercializarem com a Inglaterra. Os países que o desobedeceram foram invadidos, entre eles podemos 

citar Portugal  e Espanha. Vale lembrar que as invasões napoleônicas são fundamentais para a compreensão 

do processo de independência nas Américas. Apesar disso, o Bloqueio Continental foi fracasso, já que a 

indústria francesa não era capaz de suprir a demanda dos demais países  da Europa.  

Após diversas vitórias, Napoleão foi derrotado na Rússia em 1812. Outra derrota ocorreu em 1813, com 

a Batalha nas nações. Com a entrada da coligação (Prússia, Áustria, Rússia e Inglaterra) em Paris em 1814, 

Napoleão assinou o Tratado de Fontainebleau, onde abdicou do trono e foi exilado na Ilha de Elba no 

Mediterrâneo. 

A última fase do período napoleônico foi o governo dos 100 dias, iniciado 1815. Ainda no exílio, 

Napoleão foi resgatado da ilha e desembacou na França acompanhado de mil soldados fiéis, e retirou o rei 
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Luís XVIII do pode. Bonaparte remotou os planos de expansão mas foi novamenta derrotado na famosa 

batalha de Waterloo . Dessa vez, foi exilado em Santa Helena onde morreu em 1821. 

 

O Congresso de Viena 

 

O Congresso de Viena foi uma reunião dos chefes de estados absolutistas para restaurar a situação 

geopolítica e ideológica da Europa. As Guerras Napoleônicas haviam transformado a organização territorial 

e política dos países europeus. As tropas napoleônicas levavam consigo as teorias liberais e as diretrizes 

econômicas, políticas e ideológicas burguesas construídas na França durante o período revolucionário, o que 

era visto como uma ameaça pelos monarcas absolutistas. 

 

 
O mapa representa a expansão napoleônica. 

 

O Congresso aconteceu na cidade de Viena na Áustria em 1814, contou com a presença do Czar Alexandre I 

da Rússia, Klemens Metternich príncipe da Áustria, Charles Talleyrand diplomata francês, Visconde de 

Castlereagh primeiro ministro inglês e Frederico Guilherme III da Prússia.  Estes soberanos foram á Viena 

para reestabelecer o seu controle sobre a Europa, e tomar atitudes para impedir o avanço das ideais liberais. 
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Napoleão observa o mar na Ilha de Santa Helena. 

 

 

A reunião tinha como princípios a legitimidade, permitindo que os governos anteriores ao período 

revolucionário, retornassem aos seus respecticos postos. O princípio do equilíbrio europeu, por sua vez, 

estabeleceu o reordenamento dos territórios europeus para que cada país tivesse poder equivalente. 

Estas diretrizes levaram a Rússia, Áustria e a Prússia a formarem  a Santa Aliança em 1815. Aliança 

foi projeto idealizado pelo czar Alexandre I da Rússia, dentro do contexto do Congresso de Viena, com a 

finalidade de combater os movimentos revolucionários europeus que pretendiam derrubar as monarquias 

absolutistas. 

Após a Revolução Francesa, os ideais de liberdade e democracia se espalharam pelas nações 

europeias. Neste contexto, a Santa Aliança buscaria uma união das nações absolutistas, através de ações 

conjuntas, para garantir a permanência das monarquias e também o domínio sobre as colônias americanas, 

reprimindo os movimentos de independência. Os lucros obtidos pela Grã-Bretanha com o comércio com as 

Américas foi o principal entrave à Santa Aliança. As ações intervencionistas nas Américas iriam ferir os 

acordos já firmados com a Inglaterra, que se retirou da aliança. O fortalecimento dos Estados Unidos também 

desmotivou a continuidade da ação intervencionista militar na América. 
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Exercícios 

 

1. Sobre o Período Napoleônico é correto afirmar que:   

a) as campanhas napoleônicas apoiaram o movimento denominado Conjura dos Iguais e 

disseminaram os ideais do proletariado revolucionário francês.  

b) de uma maneira geral, pode ser apontado como o momento em que se consolidaram as instituições 

burguesas na França.  

c) Portugal, tradicional aliado da França, foi um dos primeiros países a aderir ao Bloqueio Continental 

em troca da ajuda na transferência da família real para a colônia Brasil.  

d) o império foi marcado pelos acordos de paz com a Inglaterra, que via na França uma aliada na 

propaganda da mentalidade capitalista burguesa.  

e) a ascensão do império de Bonaparte foi concretizada a partir dos acordos políticos na Península 

Ibérica, evitando as lutas nacionalistas e oposicionistas. 

 

2. O Código Civil Napoleônico, promulgado em 1804 e inspirado no Direito Romano, foi fonte de diretrizes 

legais para os países ocidentais capitalistas porque:  

a) assegurava a igualdade civil entre os indivíduos.  

b) extinguia a escravidão nas colônias.  

c) instituía o direito de greve.  

d) limitava o direito à propriedade. 

 

3. “Milhares de séculos decorrerão antes que as circunstâncias acumuladas sobre a minha cabeça vão 

encontrar um outro na multidão para reproduzir o mesmo espetáculo.”  

Napoleão Bonaparte. 

 
Sobre o período napoleônico (1799-1815), podemos afirmar que:  

a) consolidou a revolução burguesa na França através da contenção dos monarquistas e jacobinos.  

b) manteve as perseguições religiosas e o confisco das propriedades eclesiásticas iniciadas durante 

a Revolução Francesa.  

c) enfrentou a oposição do exército e dos camponeses ao se fazer coroar imperador dos franceses.  

d) favoreceu a aliança militar e econômica com a Inglaterra, visando à expansão de mercados.  

e) anulou diversas conquistas do período revolucionário, tais como a igualdade entre os indivíduos e o 

direito de propriedade. 

 

4. "Senhor do continente, Napoleão disseminou pelos países conquistados os princípios liberais 

franceses (...) e derrubou as velhas estruturas aristocráticas. Assim, os sucessos militares desde a 

Revolução deviam-se, em grande parte, aos princípios ideológicos franceses contra as tiranias do 

Antigo Regime. Entretanto, quando, no período imperial, a invasão foi acompanhada da exploração das 

populações locais e da submissão à França, os sucessos militares foram substituídos pela resistência 

dessas populações e pelo fracasso das conquistas napoleônicas."  
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Ao fenômeno descrito no texto pode-se associar que:  

a) a imposição do domínio napoleônico na península Ibérica e na Rússia desembocou na luta 

nacionalista dessas regiões e no início da lenta decadência de Bonaparte.  

b) as guerras de conquista napoleônicas objetivavam eliminar as manifestações nacionalistas e 

liberais decorrentes das idéias implantadas pela Revolução.  

c) o domínio francês sobre as nações européias incentivou e promoveu as revoltas liberais no século 

XIX e retardou os movimentos de independência das colônias da América.  

d) o embargo econômico imposto à Inglaterra favoreceu o desenvolvimento de países emergentes e 

enfraqueceu a economia britânica e o poder militar de Bonaparte.  

e) a hegemonia francesa sobre o continente resultou da neutralização de países poderosos, como a 

Inglaterra, a maior potência econômica do período. 

 

5. Pode-se afirmar que embora a consolidação das conquistas burguesas da Revolução de 1789 é devida 

a Napoleão Bonaparte, durante o Império ele também:  

a) tratou a população civil e os governos dos países ocupados conforme os princípios da Revolução 

Francesa.  

b) abalou o maior dos legados revolucionários: os princípios da igualdade, da liberdade e da 

fraternidade.  

c) promoveu a edificação dos ideais do Estado Liberal: o regime republicano e a democracia 

representativa.  

d) estimulou as lutas anticoloniais através da difusão da ideia do militarismo como forma de controle 

do poder. 

e) implantou uma das mais radicais ditaduras populares que culminou no estabelecimento da Era do 

Terror.  

  

6. As campanhas militares napoleônicas impuseram o domínio do Estado francês sobre diversas nações 

europeias. Um dos efeitos dessas campanhas foi:  

a) a disseminação dos princípios liberais franceses, especialmente o Código Civil, que abalou as velhas 

estruturas aristocráticas.  

b) o fortalecimento dos fundamentos do Estado oligárquico, com a retomada dos privilégios dos 

antigos senhores feudais.  

c) a ampliação do poder eclesiástico sobre a estrutura do Estado, a partir de uma bula assinada pelo 

papa Pio VII e Napoleão.  

d) a destruição do poderio naval dos ingleses, com graves consequências para o comércio de suas 

manufaturas.  

e) a proliferação dos ideais jacobinos, difundidos intensamente pelos soldados franceses nas regiões 

conquistadas.  
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7. "O século dezenove produziu um fenômeno sem precedentes nos anais da civilização ocidental, a saber, 

uma paz que durou cem anos (...) sob formas variadas e ideologias mutáveis (...) o resultado 

conseguido era sempre o mesmo, e a paz foi preservada"   

POLANYI, K. A grande transformação. 

 

Numa das tentativas mais conhecidas de preservar a paz no século XIX e promover a chamada 

"Restauração" após as guerras napoleônicas, realizou-se o Congresso de Viena e criou-se a Santa 

Aliança, em relação aos quais é CORRETO afirmar:  

a) com o firme propósito de evitar grandes conflitos, a Santa Aliança sempre orientou os governos 

restauradores no sentido de buscarem, através de negociações pacíficas, um acordo com os 

insurgentes da década de 20;  

b) os congressistas de Viena consideravam o maior desafio do período da Restauração a supressão 

das revoluções, que ameaçavam a realização dos ideais liberais;  

c) apesar dos objetivos pacifistas, "restauradores" e de manutenção da ordem por parte do 

"Congresso", ocorreram várias alterações nas condições internas e externas de potências e Impérios 

no decorrer do século XIX;  

d) o Congresso de Viena marca o início de um período de cem anos de ausência total de conflitos 

envolvendo nações ocidentais;  

e) ao lado do objetivo maior de preservar a paz, a emancipação das pequenas nacionalidades reunidas 

no Império austro-húngaro estava entre as principais metas do Congresso de Viena. 

 

8. O Congresso de Viena, concluído em 1815, após a derrota de Napoleão Bonaparte, baseou-se em três 

princípios políticos fundamentais. Assinale a opção que apresenta corretamente esses princípios: 

a) Liberalismo, democracia e industrialismo. 

b) Socialismo, totalitarismo e controle estatal. 

c) Restauração, legitimidade e equilíbrio europeu. 

d) Conservadorismo, tradicionalismo e positivismo. 

e) Constitucionalismo, federalismo e republicanismo. 

 

9. Leio o texto e, em seguida, responda: 

“Com a derrota final de Waterloo e a segunda abdicação de Napoleão depois do Governo dos Cem Dias, 

em 22 de julho, a experiência do expansionismo imperial francês chega ao fim com uma situação de 

desastre nacional. Porém, por mais catastrófica que tenha sido a derrota, ela não conseguiu anular 

aquela que talvez tenha sido a principal obra do Império Napoleônico, apesar das graves contradições 

presentes no seu projeto.”  
MONDAINI, Marco. Guerras Napoleônicas. In: MAGNOLI, Demétrio. (org). História das Guerras. São Paulo: Contexto, 2013. p. 

189-287. p. 212. 

 

O autor do trecho acima, Marco Mondaini, indica que, apesar da derrota em Waterloo, o legado da Era 

Napoleônica permanecia na Europa. Entre os aspectos desse legado, é possível citar: 

a) a legislação sobre o poder divino dos reis, derivada do Código Civil Napoleônico. 

b) o respeito ao ritual da coroação pelo papa e ao Sacro Império Romano-Germânico. 

c) as guerras aristocráticas, sem presença dos cidadãos comuns. 

d) o nacionalismo e o imperialismo, que contaminariam toda a Europa no século XIX. 

e) a visão econômica estratégica que privilegiava a aristocracia em vez da burguesia. 



 
 

 

 

7 

História 
 

10. Signos infalíveis anunciam que, dentro de poucos anos, as questões das nacionalidades, combinadas 

com as questões sociais, dominarão sobre todas as demais no continente europeu.  

Henri Martin, 1847. 

 

Tendo em vista o que ocorreu século e meio depois dessa declaração, pode-se afirmar que o autor  

a) estava desinformado, pois naquele momento tais questões já apareciam como parcialmente 

resolvidas em grande parte da Europa.  

b) soube identificar, nas linhas de força da história europeia, a articulação entre intelectuais e 

nacionalismo.  

c) foi incapaz de perceber que as forças do antigo regime eram suficientemente flexíveis para 

incorporar e anular tais questões.  

d) demonstrou sensibilidade ao perceber que aquelas duas questões estavam na ordem do dia e como 

tal iriam por muito tempo ficar.  

e) exemplificou a impossibilidade de se preverem as tendências da história, tendo em vista que uma 

das questões foi logo resolvida.  
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Gabarito 

 

1. B  

Napoleão terminou de consolidar as instituições da revolução francesa, fundamentada em ideais 

burgueses. 

 

2. A 

A igualdade civil é um dos principais ganhos da Revolução, pondo fim aos privilégios feudais. 

 

3. A 

Bonaparte consolidou os ideais da burguesia em ascensão naquele contexto. 

 

4. A 

Napoleão foi derrotado especificamente na Rússia, levando a derrocada de seu império. 

 

5. B 

Napoleão expandiu os ideais revolucionários pela Europa, no entanto, sua autoritária também  abalou 

uma das grandes bandeiras de revolução: os ideais de liberdade e igualdade. 

 

6. A 

O código civil foi a ponta da espada dos princípios liberais defendidos por napoleão já que sinterizava os 

ideais burgueses. 

 

7. C 

A Congresso não pôde conter o avanço das ideias liberais na Europa. 

 

8.    C  

Tendo caráter antiliberal, o Congresso de Viena defendeu fundamentalmente a restauração do cenário 

político, econômico e social que vigorava na Europa antes da Revolução Francesa. De tal modo, os 

integrantes dessa importante reunião deram apoio à reintegração das monarquias nacionais, à 

recuperação dos antigos limites territoriais e à autoridade das nações metropolitanas sobre as suas 

colônias. 

 

9.   D 

Napoleão Bonaparte mudou efetivamente a configuração geopolítica da Europa. A formação de um 

exército de cidadãos incitou as massas de outros países ao nacionalismo e ao desenvolvimento de 

impérios com grande potência econômica e militar, cuja rivalidade conduziria à Primeira Guerra Mundial, 

em 1914. 

 

10.  D 

O nacionalismo exacerbado foi uma das principais causas das duas Grandes Guerras Mundiais e já era 

percebido pelo autor em meados do século XIX. 
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Iluminismo e Revolução Francesa 
 

Resumo 

 

O Iluminismo foi um movimento filosófico iniciado no século XVIII, na França, que promoveu uma 

série de rupturas com o Antigo Regime, ou seja, com o poder absoluto dos reis, a sociedade estamental, o 

mercantilismo e o monopólio da Igreja Católica no campo da cultura. Ele vai influenciar movimentos de 

contestação ao Antigo Regime, como a Revolução Francesa, além da Independência das 13 colônias, a 

Conjuração Mineira, entre outros. 

 

Político 

Do ponto de vista político questionava-se sobretudo o poder absoluto dos reis, modelo adotado desde 

a formação das monarquias nacionais, na passagem da Idade Média para a Moderna. Ao invés do 

absolutismo, muitos filósofos defendiam modelos políticos que limitassem a autoridade do monarca, como 

as monarquias constitucionais, ou até mesmo o regime republicano. É importante lembrar que o sistema 

absolutista se pautava em teorias como a do direito divino dos reis, que não eram consideradas racionais 

pelos iluministas. 

 

Social 

Essas mudanças foram lideradas pela crescente burguesia europeia, cujo protagonismo é evidente, 

seja em movimentos como a Revolução Francesa, ou a Inconfidência Mineira e a Independência dos Estados 

Unidos. Essas ideologias, junto com as Guerras Napoleônicas que estariam por vir influenciariam na crise dos 

sistemas coloniais no século XIX. 

O movimento Iluminista criticava a sociedade estamental, em que as desigualdades eram 

determinadas pelo nascimento. Deste modo, não aceitava-se a ideia de que o primeiro e o segundo estado 

(clero e nobreza) detinham privilégios, enquanto o terceiro estado (burguesia, camponeses, trabalhadores 

urbanos) era visto como inferior. Na sociedade estamental, havia pouquíssima mobilidade a social e a 

desigualdades eram naturalmente aceitas. 

Os Iluministas buscavam, através da razão, questionar este modelo de sociedade, que garante 

privilégios oriundos do nascimento, e, ao contrário disso, defendem a igualdade jurídica em os indivíduos. 

Podemos dizer que, do ponto de vista social, defendiam que todos os homens nasciam iguais, questionando 

a sociedade do Antigo Regime, ainda fundamentada em privilégios feudais. 

 
Econômico 

As ideias como a liberdade de mercado e o fim dos monopólios da nobreza e do rei surgiram nessa 

época. Há, assim, uma crítica as práticas mercantilistas e a defesa do liberalismo econômico.  Considerado 

o pai do liberalismo e um dos grandes nomes da Escola Liberal Clássica, Adam Smith, em seu livro “A Riqueza 
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das Nações”, defendia que o governo não deveria intervir em assuntos econômicos. Para ele, os preços e 

tarifas seriam regulados pela mão invisível do mercado, a lei da oferta e da procura.  Havia ainda uma corrente 

ideológica que dava destaque as atividades agrícolas. A Fisiocracia defendia, assim como o liberalismo 

econômico de Adam Smith, a não interferência do estado nos assuntos econômicos, com a diferença de 

colocar na atividade agrícola todo o fruto das riquezas. Obviamente que em um mundo de desenvolvimento 

capitalista e industrial, essa ideologia não ganharia a mesma força que as ideias de Adam Smith, assim essa 

ideologia foi sendo considerada obsoleta com o passar dos anos. 

 

Principais Filósofos Iluministas 

 

Montesquieu: Crítico do poder absoluto dos reis, defendia a teoria da tripartição dos poderes, ou seja, a 

divisão do Estado em três poderes: executivo, legislativo e judiciário. 

Voltaire: Fez críticas aos privilégios da nobreza e da Igreja, defendendo as liberdades individuais. 

Rousseau: Considerado o mais radical entre os Iluministas, criticava a sociedade burguesa, a propriedade 

privada e a soberania popular.  

Além destes, Diderot e d’Alambert ficaram conhecidos por compilarem as teorias iluministas na Enciclopédia. 

Esta foi fundamental para que as ideias do século das luzes alcançassem várias partes do mundo. 

 
Despotismo Esclarecido 
 

Ameaçados pelo Iluminismo, que criticava duramente o absolutismo, os monarcas se viram 

pressionados a adotar reformas em seus reinos, atendendo aos interesses da população, em especial da 

burguesia, que clamava por liberdade econômica, fim dos privilégios e igualdade jurídica.  Estes monarcas 

ficaram conhecidos como Déspotas Esclarecidos. Toda essa preocupação se dava, principalmente, com 

intuito de evitar revoluções em seus domínios, como viera a acontecer na própria Inglaterra, século XVII e na 

França, século XVIII. Assim, são realizadas medidas de caráter modernizante – como a redução do poder da 

Igreja Católica – sem que o modelo absolutista seja efetivamente abandonado. 

 

Revolução Francesa  

 

Iniciada em 1789 com a queda da Bastilha, a Revolução Francesa repercutiu imediatamente em todo o 

Ocidente, acelerando o processo de transição do feudalismo para o capitalismo e do absolutismo para as 

formas mais democráticas de governo. A Revolução Francesa estimulada pelas ideias iluministas, colocou 

fim ao Antigo Regime francês. Devido às dimensões que esse processo revolucionário tomou, a maioria dos 

historiadores considera que ele marcou o fim da Idade Moderna e o início a Idade Contemporânea. 

Dentre os fatores que resultaram na Revolução Francesa estão problemas econômicos. A  década de 

1780 foi muito ruim para a agricultura francesa, com escassas colheitas devido a problemas climáticos. A 
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fome era presente tanto no campo como nas cidades. Os problemas com as colheitas refletiam também na 

economia, já que a agricultura era um setor  importante,  a falta de alimentos causou inflação generalizada.  

Os gastos da França em guerras, como a derrota na Guerra dos Sete Anos e o apoio aos Estados Unidos 

nas guerras de Independência também ampliaram a crise econômica. Além disso, os altos gastos da 

aristocracia – que nãp pagava impostos – também  fizeram com que o país entrasse em uma grave crise 

econômica. Somando os fatores econômicos com a política fiscal que privilegiava os ricos e religiosos com 

isenção de impostos fizeram com que o povo francês se rebelasse. 

Outro importante fator é que a França era organizada socialmente com uma estrutura fortemente 

hierarquizada, dividida entre Primeiro Estado (clero), Segundo Estado (nobreza) e Terceiro Estado (alta e baixa 

burguesia, camponeses e trabalhadores urbanos). Além da isenção fiscal o primeiro e segundo estado, 

detinham outros inúmeros privilégios e ainda não havia uma legislação que contemplasse de forma igualitária 

os membros da sociedade. 

Para remediar essa situação, o rei convocou primeiro a Assembleia dos Notáveis em 1787, a reunião 

contava somente com os nobres e religiosos apontados pelo rei e tinha o caráter consultivo, essa era a 

primeira tentativa para fazer o primeiro e segundo estado pagarem impostos, mas não teve sucesso. A 

segunda tentativa foi em 1789 com a convocação dos Estados Gerais, com  membros escolhidos pelos 

súditos.Nos Estados Gerais, a votação  era por estamento, o que fazia o primeiro e segundo estado unirem-

se para votar, derrotando o terceiro estado. O impasse era tão grande que o terceiro estado abandonou a 

assembleia e formou seu próprio parlamento: a Assembleia Nacional Constituinte. 

 

 

 

 

A queda da bastilha, símbolo do fim do Antigo Regime 

 

Algum tempo depois da formação da Assembleia Nacional, começam as revoltas populares em Paris, 

que se espalham pela França e levaram Tomada da Bastilha (14/06/1789), início oficial da revolução francesa. 

A Assembleia destituiu todos os privilégios dos nobres, investigou possíveis complôs dentro da mesma (as 

desconfianças de traições à revolução continuarão por toda a revolução), elaborou a Declaração dos direitos 

do Homem e do Cidadão, dando liberdade e igualdade ao povo francês. A esta altura os motins populares 
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haviam chegado a Versalhes e a família real foi capturada e escoltada até o palácio das Tulherias em Paris 

onde ficariam mais perto da pressão das massas. Este período ficou conhecido como “o Grande Medo”. 

Durante a revolução os burgueses participantes dos parlamentos se dividiram em dois grupos, os 

jacobinos e os girondinos, o primeiro grupo se sentava a esquerda do plenário o outro à direita. Os Jacobinos 

tinham suas ideias aliadas com as alas democráticas radicais, defendiam o fim da escravidão nas colônias, 

fim da monarquia, educação laica e universal além de outras medidas que beneficiassem as classes mais 

baixas, eram representados pela pequena burguesia como profissionais liberais e comerciantes eram 

liderados por Robespierre e Antoine Barnave. Já os Girondinos identificavam suas correntes com o ideal 

burguês, já que a maioria de seus integrantes eram a alta burguesia como banqueiros e grandes comerciantes, 

além de aristocratas “esclarecidos”, que defendiam uma monarquia constitucional na França, com grande 

liberdade de mercado e voto censitário (por renda) para barrar a participação popular. 

No ano seguinte em 1790, a Assembleia instituiu a Constituição Civil do Clero que acabou com os 

privilégios da Igreja e instituiu a separação entre Igreja e Estado. Ocorreram muitas migrações de nobres e 

clérigos, pincipalmente para Áustria e a Prússia os chamados émigres. O caminho para república estava 

pautado, porém a monarquia ainda não havia caído. Em 1791 a Assembleia concluiu a constituição, que 

basicamente incorporou aspectos da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, como a igualdade 

jurídica, além da tripartição dos poderes. Foi instituído, no entanto, o voto censitário, o que evidencia que a 

Constituição atendia aos interesses girondidos. 

Em 1791, ocorreu o massacre da Champs de Mars onde a Guarda Nacional comandada pelo Marques 

de Lafaiete disparou contra manifestantes que esperavam para ver a assinatura da declaração que exigia  a 

república. Essa declaração foi feita pelo clube Les Cordeliers, formado principalmente por trabalhadores 

rurais, urbanos e pequenos comerciantes que tinham como seus líderes os jacobinos Robespierre, Marat e 

Danton. 

Nesse contexto, iniciou-se uma conspiração do rei, com a nobreza e os governantes austríacos e 

prussianos para a fuga da família real. O episódio da Tentativa de Fuga de Varennes em junho de 1791 põe 

fim a confiança do povo do rei. Depois da prisão da família real, a Prússia e a Áustria invadiram a França em 

1792, mas foram expulsos pelo exército revolucionário na Batalha de Valmy. 

A coroa não se sustentava mais, e em 22 de setembro de 1792, ocorreu a  Proclamação da República. 

Enquanto o rei e sua família esperam sua sentença, a  Convenção Nacional assumia o comando do país, 

cabendo à ela julgar o destino de Luís XVI e sua família. Os parlamentares condenaram o rei e sua família a 

execução na guilhotina, que foi cumprida em 21 de janeiro de 1793 terminando de fato com a monarquia 

francesa. 
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Representação da decapitação de Luís XVI 

 

Foram criados o Comitê de Salvação Pública e o Tribunal Revolucionário (responsável pelo julgamento 

de possíveis traidores). Inicialmente a convenção tinham maioria Girondida, mas – com as constantes 

ameaças externas - os jacobinos assumiram o poder, em associação aos Sans-Cullotes (trabalhadores 

urbanos),  e passaram a perseguir os opositores que na visão deles eram contrarrevolucionários, iniciando-

se o Período do Terror  na França.  

O governo Jacobino estava sendo comandado por Robespierre, que apesar de promover o terror, 

conseguiu mudanças efetivas como o direito a rebelião contra a opressão, direito ao trabalho e sustento, o 

tabelamento do preço dos alimentos (Lei do Máxmo), o voto universal e a abolição da escravidão, todos 

previstos na constituição. O exército repelia as invasões estrangeiras diminuindo o perigo, porém, com essa 

diminuição do perigo: o grupo da planície e os girondinos derrubam Robespierre e o guilhotinam. Após sua 

morte, os girondinos sobiram novamente ao poder com a maioria na convenção e elaboraram uma nova 

constituição inaugurando a fase do Diretório. 

Nesse período o poder foi reorganizado, o Diretório composto por cinco membros era uma espécie de 

poder executivo, o legislativo ficava a cargo de duas câmaras a Assembleia dos Anciões e a Assembleia dos 

Quinhentos. O voto voltou a ser censitário, a distribuição de terras da nobreza e igreja foi suspensa, o controle 

de preços sofreu o mesmo destino voltando com a inflação e os sindicatos e organização operárias foram 

proibidas. 

Com o avanço dos ideais burgueses,  o contraponto surgia das ruas, a Conspiração dos Iguais emergia 

em 1796 com o apoio popular e diversos membros Jacobinos. A insurreição foi esmagada em Paris pelas 

tropas do governo. Suas demandas eram basicamente o fim das propriedades privadas, igualdade absoluta 

aos homens e a instalação de um governo popular e democrático formando “uma comunidade de bens e de 

trabalho”.Graco Babeuf era o principal líder. 

A situação na França era dramática, a fome, miséria e revolta imperavam na vida dos camponeses e 

dos operários e trabalhadores urbanos. Com a instabilidade do poder e as intensas guerras, a alta burguesia 

em conjunto com o comando do exército planejaram um golpe para conter os ímpetos da população, o jovem 

general Napoleão Bonaparte derrubou o poder no golpe do 18 Brumário em 1799 pondo fim a revolução na 

França. 
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Exercícios 

 

1. "Movimento intelectual portador de uma visão unitária do mundo e do homem, o Iluminismo, apesar 

das diversidades de leituras que lhe são contemporâneas, conservou uma grande certeza quanto à 

racionalidade do mundo e do homem."  

(Francisco Falcon - Iluminismo)  

 
O movimento Iluminista, no século XVIII, representou a:  

a) Crítica ao mecanismo, fundamentada nos dogmas do pensamento religioso católico.  

b) Justificativa da dominação do homem pelo homem, representada nas práticas escravistas.  

c) Defesa da teocracia pontifícia, frente aos abusos cometidos pela monarquia absoluta.  

d) Afirmação das ideias do progresso e natureza, o que permitiu o avanço do conhecimento racional.  

e) Subordinação ideológica do poder político civil às práticas e doutrinas da Igreja contra-reformista. 

 
 

2. John Locke (1632-1704) é um dos fundadores do empirismo.  Atualmente, é pouco lido. Muito 

ganharíamos, entretanto, se nos ocupássemos novamente dos Tratados sobre o governo Civil, com a 

Carta sobre a Tolerância e, particularmente, com o Ensaio sobre o entendimento humano.   

 
Assinale a alternativa que apresenta um fragmento do seu pensamento.  

a) O direito de propriedade é a base da liberdade humana porque todo homem tem uma propriedade 

que é sua própria pessoa. O governo existe para proteger esse direito.  

b) Há uma busca de equilíbrio entre a autoridade do poder e a liberdade do cidadão. Para que 

ninguém possa abusar da autoridade, é preciso que, pela disposição das coisas, o poder detenha 

o poder. Daí a separação entre poderes legislativo, executivo e judiciário.  

c) A organização do mundo e sua finalidade interna só se explicam pela existência de um Criador 

inteligente: Este mundo me espanta e não posso imaginar / Que este relógio exista e não tenha 

relojoeiro.  

d) Deve haver exaltação da razão e da dúvida: Existe, porém, uma coisa de que não posso duvidar, 

mesmo que o demônio queira sempre me enganar. Mesmo que tudo o que penso seja falso, resta 

a certeza de que eu penso. Nenhum objeto de pensamento resiste à dúvida, mas o próprio ato de 

duvidar é indubitável.  

e) O regime democrático deve ser aquele que tem a aptidão de manter vigentes os termos do pacto 

social, bem como os dispositivos garantidores da liberdade político-contratual. O povo inglês 

pensa ser livre, mas engana-se grandemente; só o é durante a eleição dos membros do 

parlamento: assim que estes são eleitos, é escravo; nada é. 
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3. No período do Iluminismo, no século XVIII, o filósofo Montesquieu defendia: 

a) divisão da riqueza nacional. 

b) divisão dos poderes executivo, legislativo e judiciário. 

c) divisão da política em nacional e internacional. 

d) formação de um Poder Moderador no Congresso Nacional. 

e) implantação da ditadura moderna. 

 
 

4. "Liberdade de pensamento é a vida da alma."  

do Ensaio de poesia épica , em 1727 

 
Para os historiadores filósofos do século XVIII, tal como Voltaire, a insatisfação com os cânones da 

Igreja e do absolutismo monárquico provocaram a denúncia do obscurantismo como se observa na 

afirmação do(a)  

a) reconhecimento da igreja institucional. 

b) valorização da liturgia em latim.  

c) postura mística da Igreja, que sustentava o dogma da trindade.  

d) convivência enclausurada nos mosteiros e abadias.  

e) exercício da razão na experiência religiosa.  

 

5. A Filosofia Iluminista possibilitou, no século XVIII, o surgimento do Despotismo Esclarecido, praticado 

por monarcas e príncipes, destacando-se Frederico II e José II, respectivamente na Prússia e Áustria.  

 

Assinale a alternativa correta:  

a) Fiéis aos seus mestres iluministas, os citados monarcas dividiram o poder com parlamentos 

democraticamente eleitos.  
b) Representantes dos nobres, os monarcas que aplicaram o Despotismo Esclarecido nada fizeram 

pela instrução pública, pois pensavam que a instrução popular poderia levar às revoluções 

contestadoras da monarquia.  
c) Os Déspotas Esclarecidos renunciaram à guerra como fórmula política, sendo o exemplo dado 

inicialmente por Frederico II.  
d) A exemplo do rei José II, de Portugal, e do seu ministro Marquês de Pombal, todos os Déspotas 

Esclarecidos perseguiram os jesuítas ou inacianos.  
e) No plano econômico, os Déspotas Esclarecidos aplicaram a Fisiocracia, incentivaram a agricultura 

e intervieram, regulamentando, a economia 
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6. Os déspotas esclarecidos procuravam modificar os métodos e objetivos de ação do Estado. Em geral, 

apresentavam-se apenas como "os primeiros servidores do próprio Estado". Entre as manifestações do 

despotismo esclarecido, pode-se incluir:  

a) a adoção da fraseologia dos filósofos iluministas para a modernização de seus respectivos Estados;  

b) seu sucesso em países onde a burguesia era muito forte e atuante;  

c) a durabilidade e coerência de suas reformas implantadas nos países da Europa Ocidental;  

d) a adaptação de princípios novos a Estados com condições socioeconômicos e políticas bastante 

avançadas;  

e) a destruição da religião revelada e da autoridade da Igreja através de precoces ideias de 

materialismo histórico. 

 

7. Algumas transformações que antecederam a Revolução Francesa podem ser exemplificadas pela 

mudança de significado da palavra "restaurante". Desde o final da Idade Média, a palavra 'restaurant' 

designava caldos ricos, com carne de aves e de boi, legumes, raízes e ervas. Em 1765 surgiu, em Paris, 

um local onde se vendiam esses caldos, usados para restaurar as forças dos trabalhadores. Nos anos 

que precederam a Revolução, em 1789, multiplicaram-se diversos 'restaurateurs', que serviam pratos 

requintados, descritos em páginas emolduradas e servidos não mais em mesas coletivas e mal 

cuidadas, mas individuais e com toalhas limpas. Com a Revolução, cozinheiros da corte e da nobreza 

perderam seus patrões, refugiados no exterior ou guilhotinados, e abriram seus restaurantes por conta 

própria. Apenas em 1835, o Dicionário da Academia Francesa oficializou a utilização da palavra 

restaurante com o sentido atual. 

 

A mudança do significado da palavra restaurante ilustra 

a) a ascensão das classes populares aos mesmos padrões de vida da burguesia e da nobreza. 

b) a apropriação e a transformação, pela burguesia, de hábitos populares e dos valores da nobreza. 

c) a incorporação e a transformação, pela nobreza, dos ideais e da visão de mundo da burguesia. 

d) a consolidação das práticas coletivas e dos ideais revolucionários, cujas origens remontam à Idade 

Média. 

e) a institucionalização, pela nobreza, de práticas coletivas e de uma visão de mundo igualitária. 

 

8. “Chegou a hora da igualdade passar a foice por todas as cabeças. Portanto, legisladores, vamos colocar 

o terror na ordem do dia.”  

Discurso de Robespierre na Convenção 

A fala de Robespierre ocorreu num dos períodos mais intensos da Revolução Francesa. Esse período 

caracterizou-se:  

a) pela fundação da monarquia constitucional, marcada pelo funcionamento da Assembleia Nacional.  

b) pela organização do Diretório, marcado pela adoção do voto censitário.  

c) pela reação termidoriana, marcada pelo fortalecimento dos setores conservadores.  

d) pela convocação dos Estados Gerais, que pôs fim ao absolutismo francês.  

e) pela criação do Comitê de Salvação Pública e a radicalização da revolução. 
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9. Do ponto de vista social, pode-se afirmar, sobre a Revolução Francesa:  

a) teve resultados efêmeros, pois foi iniciada, dirigida e apropriada por uma só classe social, a 

burguesia, única beneficiária da nova ordem.  

b) fracassou, pois, apesar do terror e da violência, não conseguiu impedir o retorno das forças sócio-

políticas do Antigo Regime.  

c) nela coexistiram três revoluções sociais distintas: uma revolução burguesa, uma camponesa e uma 

popular urbana, a dos chamados sans-culottes.  

d) foi um fracasso, apesar do sucesso político, pois, ao garantir as pequenas propriedades aos 

camponeses, atrasou, em mais de um século, o processo econômico da França.  

e) abortou, pois a nobreza, sendo uma classe coesa, tanto do ponto de vista da riqueza, quanto do 

ponto de vista político, impediu que a burguesia a concluísse. 

 

10. As Revoluções Inglesas do século XVII e a Revolução Francesa são, muitas vezes, comparadas. Sobre 

tal comparação, pode-se dizer que  

a) é pertinente, pois são exemplos de processos que resultaram em derrota do absolutismo 

monárquico; no entanto, há muitas diferenças entre elas, como a importante presença de questões 

religiosas no caso inglês e o expansionismo militar francês após o fim da revolução.  

b) é equivocada, pois, na Inglaterra, houve vitória do projeto republicano e, na França, da proposta 

monárquica; no entanto foram ambas iniciadas pela ação militar das tropas napoleônicas que 

invadiram a Inglaterra, rompendo o tradicional domínio britânico dos mares.  

c) é pertinente, pois são exemplos de revolução social proletária de inspiração marxista; no entanto os 

projetos populares radicais foram derrotados na Inglaterra (os “niveladores”, por exemplo) e 

vitoriosos na França (os “sans-culottes”).  

d) é equivocada, pois, na Inglaterra, as revoluções tiveram caráter exclusivamente religioso, e, na 

França, representaram a vitória definitiva da proposta republicana anticlerical; no entanto ambas 

foram movimentos anti-absolutistas.  

e) é pertinente, pois são exemplos de revoluções burguesas; no entanto, na Inglaterra, as lutas foram 

realizadas e controladas exclusivamente pela burguesia, e, na França, contaram com grande 

participação de camponeses e de operários 
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Gabarito 

 

1. D 

Os conceitos iluministas eram guiados principalmente pela razão, perspectiva colocada em evidência 

desde o renascimento. 

 

2. A 

O pensando de Locke tinha como dos seus princípios a defesa da propriedade privada, em conformidade 
com ideias burgueses. 
  

3. B 

Para Montesquieu, essa divisão de poderes era uma forma de subordinar os reis a outros poderes, 

combatendo, dessa forma, o autoritarismo político do absolutismo. 

 

4. E 

Ele defendia, ainda, a liberdade religiosa. 

 

5. E 

Esses monarcas adotaram medidas modernizantes, inspiradas no Iluminismo, para não perder o poder. 

 

6. A 

Tais medidas tinham como objetivo modernizar o reino e mantê-los no poder, já que o ideário Iluminista 

ameaça o poder dos monarcas absolutistas. 

 

7. B 

Ela representa os ideais da burguesia, que eram se apropriar de hábitos populares e incorporá-los a 

nobreza 

 

8. E 

A radicalização de Robespierre tinha a justificativa de assegurar o andamento da revolução sob o 

comando jacobino. 

 

9. C 

O terceiro estado era tão heterogêneo que foi incapaz unificar o interesse de todos os subgrupos 

integrantes. 

 

10. A 

As duas revoluções tinham podem ser comparadas principalmente devido ao protagonismo burguês. 
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Romantismo (prosa e poesia) 

 

Resumo 

 

O ROMANTISMO 
 
A primeira geração romântica é caracterizada como Nacionalista ou Indianista e tinha o intuito de despertar 
o sentimento de amor à pátria, uma vez que, após tantos anos de Brasil-Colônia, era necessário implantar um 
apego à terra tupiniquim e valorizar as belezas e os valores da região, ainda que de forma idealizada. Além 
disso, a imagem do índio é resgatada como a representação do herói nacional. 
 
CONTEXTO HISTÓRICO 
 
O contexto histórico da primeira geração é marcado pela transição do Brasil-Colônia para o Brasil-Império. 
Em 1822, com a Independência do Brasil, após tantos anos de o país vivendo como colônia, fez-se necessário 
criar uma arte vinculada às nossas raízes nacionais. Os principais acontecimentos e influências que marcam 
esse período são: 
 

• Instalação da Corte Portuguesa no Brasil (1808); 
• Abertura dos Portos; 
• Chegadas das missões estrangeiras (científicas e culturais); 
• Revolução Industrial; 
• Era Napoleônica; 
•  Revolução Francesa. 

 
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO ROMANTISMO 
 
Veja abaixo os principais aspectos sobre a escola romântica: 

• Idealização amorosa; 
• Sentimento nacionalista, culto à pátria; 
• Fuga à realidade; 
• Amor platônico por parte do eu lírico pela amada; 
• Índio abordado de forma superficial, salvador da pátria; 
• Linguagem subjetiva; 
• Maior liberdade formal; 
• Vocabulário mais simples; 
• Natureza mais real, deixa de ser plano de fundo e interage com o eu lírico. 

 
Na poesia, os nomes que mais se destacam são Gonçalves Dias e Gonçalves de Magalhães. 
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2ª Geração Romântica  

Também conhecida como “Mal do Século”, foi a fase romântica voltada para o pessimismo individual, 

caracterizado pelo alto sentimentalismo atrelado ao sentimentos de ego do ser humano. Neste ponto, os 

centros urbanos começam a possuir interferência sobre a escrita, desenvolvendo um início de efemeridade 

nas situações poemáticas.  

 

Principais características: 

• Profundo subjetivismo 

• Alto sentimentalismo 

• Pessimismo e melancolia 

• Egocentrismo e individualismo 

• Fuga da realidade 

• Saudosismo 

 

 

3ª Geração Romântica  

Enquanto a Primeira Fase Romântica apresentava uma preocupação com a construção da identidade 

nacional, e a Segunda Fase se voltava para o egocentrismo e pessimismo do indivíduo, a Terceira Fase do 

Romantismo - conhecida como Geração Condoreira - exibia  um desejo de renovação da sociedade brasileira. 

Questionadora dos ideais da primeira geração, o condoreirismo teve muito engajamento político-social, 

denunciando as condições dos escravos. Os poetas dessa geração reivindicavam uma poesia social com 

valores de igualdade, justiça e liberdade. 

 

• Principais características: 

• poesia social e libertária 

• geração “hugoana/hugoniana” 

• identidade nacional 

• abolicionismo 

• identidade africana como parte da identidade brasileira 

• negação ao amor platônico 

• erotismo e pecado 

 



 
 

 

 

3 

Português 
 

Dentre os principais autores da época, podemos citar: Castro Alves (o poeta dos escravos) e Sousândrade. 

 

A Prosa Romântica  

O Romantismo é, sem dúvidas, um dos maiores movimentos literários do século XIX. Baseado em 

características como a subjetividade, a idealização amorosa, a fuga à realidade e o nacionalismo, suas 

influências marcaram não só a arte, como a cultura e os costumes daquele momento, que retratavam os 

valores burgueses da época. Diferente da poesia, a prosa é uma modelo de texto escrito em parágrafos, 

narrando os acontecimentos de um enredo junto a um grande aspecto descritivo. 

http://www.estudofacil.com.br/wp-content/uploads/2015/02/romantismo-caracteristicas-artes-e-como-era-no-brasil.jpg 

 

A prosa romântica, em especial, se subdivide em quatro tipos de romance: o regionalista, o indianista, o 

urbano e o histórico. A valorização da individualidade permitiu que inúmeros autores retratassem as 

diferentes características do Brasil, que estava marcado tanto pelas diversidades locais pelo país (língua, 

cultura e valores regionais) quanto pelo cenário urbano que atendia às necessidades da burguesia. Além disso, 

é importante dizer que, na prosa, não há a divisão entre gerações (como ocorre na poesia), pois muitas obras 

eram publicadas quase que, simultaneamente, e, o maior nome da prosa romântica é o escritor José de 

Alencar. 

 

CONTEXTO HISTÓRICO 

Os principais acontecimentos e influências que marcaram esse período são: 

- Instalação da Corte Portuguesa no Brasil (1808); 

- Independência do Brasil (1822); 

- Abertura dos Portos; 

- Chegadas das missões estrangeiras (científicas e culturais); 

- Surgimento da imprensa nacional; 

- Revolução Industrial; 

- Era Napoleônica; 

- Revolução Francesa. 

 

O ROMANCE INDIANISTA 

No romance indianista, é comum vermos a construção da imagem de índio de forma heróica, como o salvador 

da nação a fim de implantar um sentimento de amor à pátria. Sua imagem é aproximada a de um cavaleiro 

medieval, ideal propagado na Europa durante a Idade Média. Além disso, a natureza não atua como plano de 

fundo e ganha vitalidade, força, fazendo com que muitas das vezes haja uma noção de personificação do 

ambiente natural, como também a associação ao meio selvagem. 

O choque cultural entre colonizadores e índios sempre será apresentado nas prosas indianistas, tal como a 

apresentação de suas diferenças, como costumes, linguagens, hábitos, entre outros. Algumas obras de 

destaque são “O Guarani”, “Iracema” e “Ubirajara”, todas de José de Alencar.   

 

 

 

 

 

http://www.estudofacil.com.br/wp-content/uploads/2015/02/romantismo-caracteristicas-artes-e-como-era-no-brasil.jpg
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O ROMANCE REGIONALISTA 

O romance regional foi primordial para o incentivo de uma literatura que abordasse acerca das diversidades 

locais. Entre suas características, há a valorização de aspectos étnicos, linguísticos, sociais e culturais sobre 

várias regiões do país. Ademais, as principais regiões abordadas foram o Rio de Janeiro (que era a capital do 

Brasil naquele período) e as regiões Sul, Nordeste e Centro-Oeste. 

 

O contraste de valores e costumes será abordado nos romances, em geral, propagados por personagens que 

passam a conviver recentemente em um mesmo ambiente, mostrando determinadas distinções entre o meio 

urbano e o meio rural. Entre as principais obras, temos “Inocência”, de Visconde de Tauany, “O gaúcho”, de 

José de Alencar, e “O Cabeleira”, de Franklin Távora. 

 

O ROMANCE URBANO 

O romance urbano foi o que melhor atendeu às necessidades da burguesia, pois retratava sobre a vida 

cotidiana e seus costumes, pondo em discussão os valores morais vividos na época, entre eles, o casamento 

promovido de acordo com a classe social. 

 

Entre as obras, podemos destacar: “A Moreninha”, de Joaquim Manuel de Macedo, “Memórias de um sargento 

de milícias”; de Manuel Antônio de Almeida e “Lucíola” e “Senhora”, de José de Alencar. Além disso, o autor 

Álvares de Azevedo também teve papel importantíssimo na prosa, e desenvolveu as obras “O Macário” e 

“Noites na Taverna”. 

 

O ROMANCE HISTÓRICO 

O romance histórico, como o própria nome já nos ajuda a explicar, marcava em sua narrativa os principais 

acontecimentos históricos do século XIX no Brasil. A composição da narrativa é feita a partir de relatos e 

documentos informativos sobre uma determinada época ou movimento social. 

Há dois romances de destaque: “As Minas de Prata” e “Guerra dos Mascates”, ambos de José de Alencar. 

  

TEXTOS DE APOIO 

Texto 1 

Senhora (fragmento) 

— O senhor não retribuiu meu amor e nem o compreendeu. Supôs que eu lhe dava apenas a preferência entre 

outros namorados, e o escolhia para herói dos meus romances, até aparecer algum casamento, que o senhor 

moço, honesto, estimaria para colher à sombra o fruto de suas flores poéticas. Bem vê que eu o distingo dos 

outros, que ofereciam brutalmente mas com franqueza e sem rebuço, a perdição e a verganha. 

  Seixas abaixou a cabeça. 

 — Conheci que não amava-me, como eu desejava e merecia ser amada. Mas não era sua a culpa e só 

minha que não soube inspirar-lhe a paixão, que eu sentia. Mais tarde, o senhor retirou-me essa mesma afeição 

com que me consolava e transportou-a para outra, em quem não podia encontrar o que eu lhe dera, um 

coração virgem e cheio de paixão com que o adorava. Entretanto, ainda  tive forças para perdoar-lhe e amá-

lo. 

    A moça agitou então a fronte com uma vibração altiva: 

 — Mas o senhor não me abandonou pelo amor  de Adelaide e sim pelo seu dote, um mesquinho dote 

de trinta contos! Eis o que não tinha o direito de fazer, e que jamais lhe podia perdoar! Desprezasse-me embora, 
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mas não descesse da altura em que o havia colocado dentro de minha alma. Eu tinha um ídolo; o senhor 

abateu-o de seu pedestal, e atirou-o no pó. Essa degradação do homem a quem eu adorava, eis o seu crime; 

a sociedade não tem leis para puni-lo, mas há um remorso para ele. Não se assassina assim um coração que 

Deus criou para amar, incutindo-lhe a descrença e o ódio. 

   Seixas que tinha curvado a fronte, ergueu-a de novo, e fitou os olhos da moça. Conservava ainda as 

feições contraídas e gotas de suor borbulhavam na raiz dos seus belos cabelos negros. 

    — A riqueza que Deus me consedeu chegou já tarde; nem ao menos permitiu-me o prazer da ilusão, 

que têm as mulheres enganadas. Quando a recebi, já conhecia o mundo e suas misérias; já sabia que a moça 

rica é um arranjo e não uma esposa; pois bem, disse eu, essa riqueza servirá para dar-me a única satisfação 

que ainda posso ter neste mundo. Mostrar a esse homem que não soube me compreender, que a mulher o 

amava, e que alma perdeu. Entretanto ainda eu afagava uma esperança. Se ele recusa nobremente a proposta 

aviltante, eu irei lançar-me a seus pés. Suplicar-lhe-ei que aceite a minha riqueza, que a dissipe se quiser; 

consinta-me que eu o ame. Esta última consolação, o senhor a arrebatou. Que me restava? Outrora atava-se 

o cadáver ao homicida, para expiação da culpa; o senhor matou-me o coração; era justo que o prendesse ao 

despojo de sua vítima. Mas não desespere, o suplício não pode ser longo: este constante martírio a que 

estamos condenados acabará por extinguir-me o último alento; o senhor ficará livre e rico. 

(ALENCAR, José de. Senhora. 23 ed. São Paulo: Ática, 1992) 

 

Texto 2 

O Guarani (fragmento) 

 

 O braço de Loredano estendeu-se sobre o leito; porém a mão que se adiantava e ia tocar o corpo de 

Cecília estacou no meio do movimento, e subitamente impelida foi bater de encontro à parede. 

 Uma seta, que não se podia saber de onde vinha, atravessara o espaço com a rapidez de um raio, e 

antes que se ouvisse o sibilo forte e agudo pregara a mão do italiano ao muro do aposento. 

 O aventureiro vacilou e abateu-se por detrás da cama; era tempo, porque uma segunda seta, 

despedida com a mesma força e a mesma rapidez, cravava-se no lugar onde há pouco se projetava a sombra 

de sua cabeça. 

 Passou se então, ao redor da inocente menina adormecida na isenção de sua alma pura, uma cena 

horrível, porem silenciosa. 

 Loredano nos transes da dor por que passava, compreendera o que sucedia; tinha adivinhado naquela 

seta que o ferira a mão de Peri; e sem ver, sentia o índio aproximar se terrível de ódio, de vingança, de cólera 

e desespero pela ofensa que acabava de sofrer sua senhora. 

 Então o réprobo teve medo; erguendo-se sobre os joelhos arrancou convulsivamente com os dentes 

a seta que pregava sua mão à parede, e precipitou-se para o jardim, cego, louco e delirante. 

 Nesse mesmo instante, dois segundos talvez depois que a última flecha caíra no aposento, a 

folhagem do óleo que ficava fronteiro à janela de Cecília agitou-se e um vulto embalançando-se sobre o 

abismo, suspenso por um frágil galho da árvore, veio cair sobre o peitoril. 

 Aí agarrando-se à ombreira saltou dentro do aposento com uma agilidade extraordinária; a luz dando 

em cheio sobre ele desenhou o seu corpo flexível e as suas formas esbeltas. 

 Era Peri. 
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 O índio avançou-se para o leito, e vendo sua senhora salva respirou; com efeito a menina, a meio 

despertada pelo rumor da fugida de Loredano, voltara-se do outro lado e continuara o sono forte e reparador 

como é sempre o sono da juventude e da inocência. 

 Peri quis seguir o italiano e matá-lo, como já tinha feito aos seus dois cúmplices; mas resolveu não 

deixar a menina exposta a um novo insulto, como o que acabava de sofrer, e tratou antes de velar sobre sua 

segurança e sossego. 

 O primeiro cuidado do índio foi apagar a vela, depois fechando os olhos aproximou-se do leito e com 

uma delicadeza extrema puxou a colcha de damasco azul até ao colo da menina. 

 Parecia-lhe uma profanação que seus olhos admirassem as graças e os encantos que o pudor de 

Cecília trazia sempre vendados; pensava que o homem que uma vez tivesse visto tanta beleza, nunca mais 

devia ver a luz do dia. 

 Depois desse primeiro desvelo, o índio restabeleceu a ordem no aposento; deitou a roupa na cômoda, 

fechou a gelosia e as abas da janela, lavou as nódoas de sangue que ficaram impressas na parede e no soalho; 

e tudo isto com tanta solicitude, tão sutilmente, que não perturbou o sono da menina. 

 Quando acabou o seu trabalho, aproximou-se de novo do leito, e à luz frouxa da lamparina contemplou 

as feições mimosas e encantadoras de Cecília. 

 Estava tão alegre, tão satisfeito de ter chegado a tempo de salvá-la de uma ofensa e talvez de um 

crime; era tão feliz de vê-la tranquila e risonha sem ter sofrido o menor susto, o mais leve abalo, que sentiu a 

necessidade de exprimir-lhe por algum modo a sua ventura. 

 Nisto seus olhos abaixando-se descobriram sobre o tapete da cama dois pantufos mimosos forrados 

de cetim e tão pequeninos que pareciam feitos para os pés de uma criança; ajoelhou e beijou-os com respeito, 

como se foram relíquia sagrada. 

 Eram então perto de quatro horas; pouco tardava para amanhecer; as estrelas já iam se apagando a 

uma e uma; e a noite começava a perder o silêncio profundo da natureza quando dorme. 

 O índio fechou por fora a porta do quarto que dava para o jardim, e metendo a chave na cintura, sentou-

se na soleira como cão fiel que guarda a casa de seu senhor, resolvido a não deixar ninguém aproximar-se. 

 Aí refletiu sobre o que acabava de passar; e acusava-se a si mesmo de ter deixado o italiano penetrar 

no aposento de sua senhora: Peri porem caluniava-se, porque só a Providência podia ter feito nessa noite 

mais do que ele; porque tudo quanto era possível à inteligência, à coragem, à sagacidade e à força do homem, 

o índio havia realizado. 

(ALENCAR, José de. O guarani. Disponível em: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bv000135.pdf.) 
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Exercícios 

 

1. "O indianismo dos românticos [...] denota tendência para particularizar os grandes temas, as grandes 

atitudes de que se nutria a literatura ocidental, inserindo-as na realidade local, tratando-as como 

próprias de uma tradição brasileira." 
(Antonio Candido, Formação da Literatura Brasileira) 

  

Considerando-se o texto acima, pode-se dizer que o indianismo, na literatura romântica brasileira: 

a) procurou ser uma cópia dos modelos europeus. 

b) adaptou a realidade brasileira aos modelos europeus. 

c) ignorou a literatura ocidental para valorizar a tradição brasileira. 

d) deformou a tradição brasileira para adaptá-la à literatura ocidental. 

e) procurou adaptar os modelos europeus à realidade local. 

 

2. A natureza, nessa estrofe: 

 

“Do tamarindo a flor abriu-se, há pouco, 

Já solta o bogari mais doce aroma! 

Como prece de amor, como estas preces, 

No silêncio da noite o bosque exala.” 

(Gonçalves Dias) 

  

Obs.: tamarindo = árvore frutífera; o fruto dessa mesma planta 

bogari = arbusto de flores brancas 

a) é concebida como uma força indomável que submete o eu lírico a uma experiência erótica 

instintiva. 

b) expressa sentimentos amorosos. 

c) é representada por divindade mítica da tradição clássica. 

d) funciona apenas como quadro cenográfico para o idílio amoroso. 

e) é recriada objetivamente, com base em elementos da fauna e da flora nacionais. 
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3.  Canção do exílio 

  

Minha terra tem palmeiras,  

Onde canta o Sabiá;  

As aves, que aqui gorjeiam,  

Não gorjeiam como lá. 

  

Nosso céu tem mais estrelas,  

Nossas várzeas têm mais flores,  

Nossos bosques têm mais vida,  

Nossa vida mais amores. 

  

Em  cismar, sozinho, à noite,  

Mais prazer eu encontro lá;  

Minha terra tem palmeiras,  

Onde canta o Sabiá. 

  

Minha terra tem primores,  

Que tais não encontro eu cá;  

Em cismar sozinho, à noite 

Mais prazer eu encontro lá;  

Minha terra tem palmeiras,  

Onde canta o Sabiá. 

  

Não permita Deus que eu morra,  

Sem que eu volte para lá;  

Sem que disfrute os primores  

Que não encontro por cá;  

Sem qu'inda aviste as palmeiras,  

Onde canta o Sabiá.  
(Gonçalves Dias) 

  

Gonçalves Dias consolidou o romantismo no Brasil. Sua “Canção do exílio” pode ser considerada 

tipicamente romântica porque: 

a) apoia-se nos cânones formais da poesia clássica greco-romana; emprega figuras de ornamento, 

até com certo exagero; evidencia a musicalidade do verso pelo uso de aliterações. 

b) exalta terra natal; é nostálgica e saudosista; o tema é tratado de modo sentimental, emotivo. 

c) utiliza-se do verso livre, como ideal de liberdade criativa; sua linguagem é hermética, erudita; 

glorifica o canto dos pássaros e a vida selvagem. 

d) poesia e música se confundem, como artifício simbólico; a natureza e o tema bucólico são tratados 

com objetividade; usa com parcimônia as formas pronominais de primeira pessoa. 

e) refere-se à vida com descrença e tristeza; expõe o tema na ordem sucessiva, cronológica; utiliza-

se do exílio como o meio adequado de referir-se à evasão da realidade. 
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4. O trecho a seguir é parte do poema “Mocidade e morte”, do poeta romântico Castro Alves: 
Oh! eu quero viver, beber perfumes 
Na flor silvestre, que embalsama os ares; 
Ver minh'alma adejar pelo infinito, 
Qual branca vela n'amplidão dos mares. 
No seio da mulher há tanto aroma... 
Nos seus beijos de fogo há tanta vida... 
– Árabe errante, vou dormir à tarde 
À sombra fresca da palmeira erguida. 
Mas uma voz responde-me sombria: 
Terás o sono sob a lájea fria. 

ALVES, Castro. Os melhores poemas de Castro Alves. Seleção de Lêdo Ivo. São Paulo: Global, 1983. 
 

Esse poema, como o próprio título sugere, aborda o inconformismo do poeta com a antevisão da morte 
prematura, ainda na juventude. 
A imagem da morte aparece na palavra 
a) embalsama. 
b) infinito. 
c) amplidão. 
d) dormir. 
e) sono. 
 

5. Sombras do vale, noites da montanha 

Que minh’alma cantou e amava tanto, 

Protegei o meu corpo abandonado, 

E no silêncio derramai-lhe canto! 

Mas quando preludia ave d’aurora 

E quando à meia-noite o céu repousa, 

Arvoredos do bosque, abri os ramos… 

Deixai a lua prantear-me a lousa! 

O que dominantemente aflora nos versos acima e caracteriza o poeta Álvares de Azevedo como 

ultrarromântico é: 

a) a devoção pela noite e por ambientes lúgubres e sombrios. 

b) o sentimento de autodestruição e a valorização da natureza tropical 

c) o acentuado pessimismo e a valorização da religiosidade mística. 

d) o sentimento byroniano de tom elegíaco e humorístico-satânico. 

e) o sonho adolescente e a supervalorização da vida. 
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6. A literatura, ao longo dos anos, tem sido veículo de comunicação entre o sujeito e o mundo. A poesia 

de Castro Alves intitulada condoreira é uma forte representante do poder comunicativo exercido pela 

palavra através da literatura. Com base nesta afirmação, marque a alternativa em que os versos 

demonstrem este caráter condoreiro da comunicação do poeta fundamentado no uso da hipérbole.  
 
a) Oh, Eu quero viver, beber perfumes  

Na flor silvestre, que embalsama os ares;  
Ver minh’alma adejar pelo infinito,  
Qual branca vela n’amplidão dos mares,  
 

b) Tu és, ó filha de Israel formosa...  
Tu és, ó linda, sedutora Hebréia...  
Pálida rosa da infeliz Judéia  
Sem ter orvalho, que do céu deriva.  

 
c) (...) Ó mar, por que não apagas  

co'a esponja de tuas vagas  
de teu manto este borrão?...  
Astros! Noites! Tempestades!  
Rolai das imensidades,  
Varrei os mares, tufão!  

 
d) Canta, criança, és a ave da inocência.  

Tu choras porque um ramo de baunilha  
Não pudeste colher,  
Ou pela flor gentil da granadilha* ?  
 

e) Se a natureza apaixonada acorda  
Ao quente afago do celeste amante,  
Diz!... Quando em fogo o teu olhar  
                                               [transborda,  
Não vês minh'alma reviver ovante? 
*o mesmo que maracujá 

 

7. Leia o poema de Tobias Barreto. 

A Escravidão 
Se é Deus quem deixa o mundo 
Sob o peso que o oprime, 
Se ele consente esse crime, 
Que se chama escravidão, 
Para fazer homens livres, 
Para arrancá-los do abismo, 
Existe um patriotismo 
Maior que a religião. 
 
Se não lhe importa o escravo 
Que a seus pés queixas deponha, 
Cobrindo assim de vergonha 
A face dos anjos seus, 
Em delírio inefável, 
Praticando a caridade, 
Nesta hora a mocidade 
Corrige o erro de Deus! 
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Considerando a temática abordada no poema, é correto afirmar que ele se enquadra no movimento 
romântico 
a) condoreiro, a exemplo de Castro Alves que, com o poema Navio Negreiro, aborda a questão da 

escravidão no Brasil. 
b) indianista, a exemplo de Gonçalves Dias que, com o poema I - Juca Pirama, analisa a condição 

dos excluídos socialmente. 
c) ultrarromântico, a exemplo de Fagundes Varela que, com o poema Cântico do Calvário, mostra o 

sofrimento do negro no Brasil. 
d) condoreiro, a exemplo de Castro Alves que, com o poema Vozes d'África. exalta a força e a simpatia 

dos negros africanos. 
e) ultrarromântico, a exemplo de Casimiro de Abreu que, com o poema Meus oito anos. recorda a 

escravidão que conhecera na infância. 
 

8. O sertão e o sertanejo 

“Ali começa o sertão chamado bruto. Nesses campos, tão diversos pelo matiz das cores, o capim 
crescido e ressecado pelo ardor do sol transforma-se em vicejante tapete de relva, quando lavra o 
incêndio que algum tropeiro, por acaso ou mero desenfado, ateia com uma faúlha do seu isqueiro. 
Minando à surda na touceira, queda a vívida centelha. Corra daí a instantes qualquer aragem, por débil 
que seja, e levanta-se a língua de fogo esguia e trêmula, como que a contemplar medrosa e vacilante 
os espaços imensos que se alongam diante dela. O fogo, detido em pontos, aqui, ali, a consumir com 
mais lentidão algum estorvo, vai aos poucos morrendo até se extinguir de todo, deixando como sinal 
da avassaladora passagem o alvacento lençol, que lhe foi seguindo os velozes passos. Por toda a parte 
melancolia; de todos os lados tétricas perspectivas. É cair, porém, daí a dias copiosa chuva, e parece 
que uma varinha de fada andou por aqueles sombrios recantos a traçar às pressas jardins encantados 
e nunca vistos. Entra tudo num trabalho íntimo de espantosa atividade.” 

(TAUNAY, Visconde de. Inocência.) 

 
O romance romântico teve fundamental importância na formação da ideia de nação. Considerando o 
trecho acima, é possível reconhecer que uma das principais e permanentes contribuições do 
Romantismo para construção da identidade da nação é a: 
a) possibilidade de apresentar uma dimensão desconhecida da natureza nacional, marcada pelo 

subdesenvolvimento e pela falta de perspectiva de renovação.   
b) consciência da exploração da terra pelos colonizadores e pela classe dominante local, o que coibiu 

a exploração desenfreada das riquezas naturais do país. 
c) construção, em linguagem simples, realista e documental, sem fantasia ou exaltação, de uma 

imagem da terra que revelou o quanto é grandiosa a natureza brasileira. 
d) expansão dos limites geográficos da terra, que promoveu o sentimento de unidade do território 

nacional e deu a conhecer os lugares mais distantes do Brasil aos brasileiros.   
e) valorização da vida urbana e do progresso, em detrimento do interior do Brasil, formulando um 

conceito de nação centrado nos modelos da nascente burguesia brasileira. 
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9. “Vocês mulheres têm isso de comum com as flores, que umas são filhas da sombra e abrem com a 

noite, e outras são filhas da luz e carecem do Sol. Aurélia é como estas; nasceu para a riqueza. Quando 

admirava a sua formosura naquela salinha térrea de Santa Tereza, parecia-me que ela vivia ali exilada. 

Faltava o diadema, o trono, as galas, a multidão submissa; mas a rainha ali estava em todo o seu 

esplendor. Deus a destinara à opulência.”  

 

Do texto depreende-se que: 

a) romances românticos regionalistas, como Senhora, exaltam a beleza natural feminina. 

b) os romances realistas de Aluísio Azevedo denunciam o artificialismo da beleza feminina. 

c) as obras modernistas têm, entre outros, o objetivo de criticar a submissão da mulher à riqueza 

material. 

d) a linguagem descritiva dos escritores naturalistas caracteriza a sensualidade e a espiritualidade da 

mulher. 

e) a personagem feminina foi caracterizada sob a perspectiva idealizadora típica dos autores 

românticos. 

 

10. “Ele era o inimigo do rei”, nas palavras de seu biógrafo, Lira Neto. Ou, ainda, “ um romancista que 

colecionava desafetos azucrinava D. Pedro II e acabou inventando o Brasil”. Assim era JOSÉ DE Alencar 

(1829-1877), o conhecido autor de O guarani e Iracema, tido como o pai do romance no Brasil. Além de 

criar clássicos da literatura brasileira com temas nativistas, indianistas e históricos, ele foi também 

folhetinista, diretor de jornal, autor de peças de teatro, advogado, deputado federal e até ministro da 

Justiça. Para ajudar na descoberta das múltiplas facetas desse personagem do século XIX, parte de 

seu acervo inédito será digitalizada. 
História Viva, n.99,2011. 

 
Com base no texto, que trata do papel do escritor José de Alencar e da futura digitalização de sua obra, 
depreende-se que 
a) a digitalização dos textos é importante para que os leitores possam compreender seus romances. 
b) o conhecido autor de O guarani e Iracema foi importante porque deixou uma vasta obra literária 

com temática atemporal. 
c) a divulgação das obras de José de Alencar, por meio da digitalização, demonstra sua importância 

para a história do Brasil imperial. 
d) a digitalização dos textos de José de Alencar terá importante papel na preservação da memória 

linguística e da identidade nacional. 
e) o grande romancista José de Alencar é importante porque se destacou por sua temática indianista. 
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Gabarito 

 

1. E 
Apesar de ser um movimento que tinha tendências nacionalistas e de valorização à pátria, o indianismo 

romântico europeizava o índio brasileiro, porque a arte daquela época ainda era moldada pelas vertentes 

europeias.  

 

2. B 
Característica típica dos românticos era utilizar a natureza como elemento expressivo dos sentimentos 

do eu-lírico. 

 

3. B 
A alternativa B expressa as características românticas contidas na música. Há um forte sentimento de 

saudade e uma ânsia por voltar para a terra natal que é hiperbolicamente melhor do que as terras de 

exílio. 

 

4. E 
lájea fria” representa a sepultura, por isso o sono é igual a morte. 

 

5. A 
É muito comum observar na lírica de Álvares de Azevedo sua aproximação com a morte, seu sentimento 

pessimista mediante as coisas do mundo e, também, a presença da devoção pelo ambiente noturno, 

fazendo parte da composição do cenário. Com isso, é importante analisar o verso “Deixai a lua prantear-

me a lousa!”, em que o eu lírico faz referência à luz do luar iluminando sua lápide. 

 

6. C 

Os versos que demonstram o caráter hiperbólico da linguagem da poesia condoreira de Castro Alves 

estão transcritos na alternativa C. As apostrofes representam a invocação da natureza (astros, noites, 

tempestades) para que ali no mar, espaço em que os elementos naturais desabam retirem as impurezas 

de um ambiente manchado pela escravidão.. 

 

7. A 

A Poesia condoreira teve Castro Alves como seu representante mais ativo e usou como temática 

principal a denúncia da escravidão e exaltação de ideais democráticos. O texto da questão aborda a 

liberdade dos negros em sua terra natal e o seu aprisionamento em terras brasileiras.  

 

8. D 

Uma das características do romance regional é a descrever locais mais afastados da capital, contribuindo 

para a expansão e conhecimento de regiões que até então, não era exploradas no âmbito literário, como 

também a possibilidade de conhecer e valorizar o cenário brasileiro e suas enormes diversidades 

regionais, como percebe-se no trecho da obra “Inocência”. 
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9. E 

A idealização da mulher é uma característica dos românticos. O texto da questão elucida esse aspecto 

marcante desse estilo literário. 

 
10. D 

O texto defende eu a ideia de que “para ajudar na descoberta das múltiplas facetas” de José de Alencar, 

sua obra será digitalizada. Por isso a alternativa D, ao defender a importância do ato, é a resposta correta. 
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Função afim: Definição, taxa de crescimento e gráfico 
 

Resumo 

 

Antes de apresentarmos o conceito de função afim, vejamos a resolução de um problema envolvendo uma 

situação do dia a dia  

 

Ex : Beatriz pegou um táxi para ir à casa de sua namorada que fica a 15 km de distância . O valor cobrado 

engloba o preço da parcela fixa (bandeirada) de R$ 4,00 mais R$ 1,60 por quilômetro rodado. 

→ Ou seja ela pagou : 15 x R$1,60 pela distância percorrida e mais R$ 4,00 pela bandeirada; isto é : R$24,00 + 

R$4,00 = R$28,00. 

 

→ Se a casa do namorado ficasse a 25 km de distância. Beatriz teria pago pela corrida : 

25 x R$1,60 pela distância percorrida e mais R$ 4,00 pela bandeirada = R$ 44,00. 

 

Definição 

Chama-se função polinomial do 1° grau ou função afim, de qualquer função f dada por uma lei da forma f(x) 

= ax + b, em que a e b são números reais dados e a não pode ser zero. 

 

Na lei f(x) = ax + b, o número a é chamado de coeficiente angular e o número b (termo independente) é 

chamado de coeficiente linear. 

 

● Função Linear: 

Um caso particular de função afim é aquele em que b=0 neste caso, temos a função afim de f dada 

pela lei da função f(x)=ax, que recebe uma denominação especial de função linear. 

 

● Raiz ou zero da função: 

Chama -se raiz, da função da por f(x)=ax+b, o número real tal que f(x)=0. 

 

Ex:  Ache a raiz de f(x)=2x-5 

                                     0 = 2x-5 

                                       5 = 2x 

                                         X = 
5

2
 

 
A raiz de uma função é um dos pontos mais importantes pois é onde a função corta o eixo x. Uma função de 

1° grau só pode ter uma raiz real. 

 

● Taxa de variação: 

Na lei da função f(x)=ax+b dizemos que o coeficiente a é chamado de taxa de variação. 

 

● Gráfico: 

O gráfico de uma função do 1° grau, dada por y=ax+b, com a≠ 0 é uma reta oblíqua aos eixos 0x e 0y. 
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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). Observe que, para x = 0, y = b.

● Para y=0 , temos 0=2x-4 , ( RAIZ DA FUNÇÃO ), x=2 . Portanto um ponto é (2,0)

● Crescimento e decrescimento da função:

Temos também que:

1. se a>0 temos que a função é crescente.

2. se a<0 temos que a função é decrescente.

https://dex.descomplica.com.br/enem/matematica/extensivo-enem-funcao-afim-definicao-taxa-de-crescimento-e-graficos/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=matematica1&utm_term=funcoes
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Exercícios

1. Um reservatório é abastecido com água por uma torneira e um ralo faz a drenagem da água desse

reservatório. Os gráficos representam as vazões Q, em litro por minuto, do volume de água que entra

no reservatório pela torneira e do volume que sai pelo ralo, em função do tempo t, em minuto.

Em qual intervalo de tempo, em minuto, o reservatório tem uma vazão constante de enchimento? 

a) De 0 a 10.

b) De 5 a 10.

c) De 5 a 15.

d) De 15 a 25.

e) De 0 a 25.

2. Chegando ao destino de uma mesma viagem, os turistas X e Y alugarão, cada um deles, um carro.

Fizeram, previamente, cotações com as mesmas três locadoras de automóveis da região. Os valores

dos aluguéis estão representados pelas expressões dadas no quadro, sendo K o número de quilômetros

percorridos, e N o número de diárias pagas pelo aluguel.

O turista X alugará um carro em uma mesma locadora por três dias e percorrerá 250 km. Já a pessoa 

Y usará o carro por apenas um dia e percorrerá 120 km. Com o intuito de economizarem com as 

locações dos carros, e mediante as informações, os turistas X e Y alugarão os carros, respectivamente, 

nas empresas 

a) I e II.

b) I e III.

c) II e II.

d) II e III.

e) III e I.



 
 

 

 

4 

Matemática 
 

3. A água para o abastecimento de um prédio é armazenada em um sistema formado por dois 

reservatórios idênticos, em formato de bloco retangular, ligados entre si por um cano igual ao cano de 

entrada, conforme ilustra a figura. 

 
A água entra no sistema pelo cano de entrada no Reservatório 1 a uma vazão constante e, ao atingir o 

nível do cano de ligação, passa a abastecer o Reservatório 2. Suponha que, inicialmente, os dois 

reservatórios estejam vazios. 

Qual dos gráficos melhor descreverá a altura h do nível da água no Reservatório 1, em função do volume 

V de água no sistema? 

a)  c)  e)  

b)  d)  

 

 

 

4. Na aferição de um novo semáforo, os tempos são ajustados de modo que, em cada ciclo completo 

(verde-amarelo- vermelho), a luz amarela permaneça acesa por 5 segundos, e o tempo em que a luz 

verde permaneça acesa seja igual a 2/3 do tempo em que a luz vermelha fique acesa. A luz verde fica 

acesa, em cada ciclo, durante X segundos e cada ciclo dura Y segundos. 

 

Qual é a expressão que representa a relação entre X e Y? 

a) 5X − 3Y + 15 = 0 

b) 5X − 2Y + 10 = 0 

c) 3X − 3Y + 15 = 0 

d) 3X − 2Y + 15 = 0 

e) 3X − 2Y + 10 = 0 
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5. As curvas de oferta e de demanda de um produto representam, respectivamente, as quantidades que 

vendedores e consumidores estão dispostos a comercializar em função do preço do produto. Em 

alguns casos, essas curvas podem ser representadas por retas. Suponha que as quantidades de oferta 

e de demanda de um produto sejam, respectivamente, representadas pelas equações: 

QO = –20 + 4P 

QD = 46 – 2P 

em que QO é quantidade de oferta, QD é a quantidade de demanda e P é o preço do produto. 

A partir dessas equações, de oferta e de demanda, os economistas encontram o preço de equilíbrio de 

mercado, ou seja, quando QO e QD se igualam. 

Para a situação descrita, qual o valor do preço de equilíbrio? 

a) 5 

b) 11 

c) 13 

d) 23 

e) 33 

 

 

6. Após realizar uma pesquisa de mercado, uma operadora de telefonia celular ofereceu aos clientes que 

utilizavam até 500 ligações ao mês o seguinte plano mensal: um valor fixo de R$12,00 para os clientes 

que fazem até 100 ligações ao mês. Caso o cliente faça mais de 100 ligações, será cobrado um valor 

adicional de R$ 0,10 por ligação, a partir da 101ª até a 300ª; e caso realize entre 300 e 500 ligações, 

será cobrado um valor fixo mensal de R$32,00. Com base nos elementos apresentados, o gráfico que 

melhor representa a relação entre o valor mensal pago nesse plano e o número de ligações feitas é: 

a)  
c)  

b)  
d)  
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7. Cinco empresas de gêneros alimentícios encontram-se à venda. Um empresário, almejando ampliar os 

seus investimentos, deseja comprar uma dessas empresas. Para escolher qual delas irá comprar, 

analisa o lucro (em milhões de reais) de cada uma delas, em função de seus tempos (em anos) de 

existência, decidindo comprar a empresa que apresente o maior lucro médio anual. 

O quadro apresenta o lucro (em milhões de reais) acumulado ao longo do tempo (em anos) de 

existência de cada empresa. 

` 

O empresário decidiu comprar a empresa 

a) F. 

b) G. 

c) H. 

d) M. 

e) P. 

 
 

8. O prefeito de uma cidade deseja construir uma rodovia para dar acesso a outro município. Para isso, 

foi aberta uma licitação na qual concorreram duas empresas. A primeira cobrou R$ 100 000,00 por km 

construído (n), acrescidos de um valor fixo de R$ 350 000,00, enquanto a segunda cobrou R$ 120 000,00 

por km construído (n), acrescidos de um valor fixo de R$ 150 000,00. As duas empresas apresentam o 

mesmo padrão de qualidade dos serviços prestados, mas apenas uma delas poderá ser contratada.  

 
Do ponto de vista econômico, qual equação possibilitaria encontrar a extensão da rodovia que tornaria 

indiferente para a prefeitura escolher qualquer uma das propostas apresentadas?  

a) 100n + 350 = 120n + 150  

b) 100n + 150 = 120n + 350  

c) 100(n + 350) = 120(n + 150)  

d) 100(n + 350 000) = 120(n +150 000)  

e) 350(n + 100 000) = 150(n + 120 000) 
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9. O saldo de contratações no mercado formal no setor varejista da região metropolitana de São Paulo 

registrou alta. Comparando as contratações deste setor no mês de fevereiro com as da janeiro deste 

ano, houve incremento de 4 300 vagas no setor, totalizando 880 605  trabalhadores com carteira 

assinada.  
Disponível em: http://www.folha.uol.com.br Acesso em: 26 abr. 2010 (adaptado) 

 

Suponha que o incremento de trabalhadores no setor varejista seja sempre o mesmo nos seis primeiros 

meses do ano. 

Considerando-se que y e x representam, respectivamente, as quantidades de trabalhadores no setor 

varejista e os meses, janeiro sendo o primeiro, fevereiro, o segundo, e assim por diante, a expressão 

algébrica que relaciona essas quantidades nesses meses é 

a) y = 4 300x  

b) y = 884 905 x 

c) y = 872 005 + 4 300x  

d) y = 876 305 + 4 300x 

e) y = 880 605 + 4 300x 

 

 

10. O gráfico mostra o número de favelas no município do Rio de Janeiro entre 1980 e 2004, considerando 

que a variação nesse número entre os anos considerados é linear. 

 
Se o padrão na variação do período 2004/2010 se mantiver nos próximos 6 anos, e sabendo que o 

número de favelas em 2010 é 968, então o número de favelas em 2016 será 

a) menor que 1150. 

b) 218 unidades maior que em 2004. 

c) maior que 1150 e menor que 1200. 

d) 177 unidades maior que em 2010. 

e) maior que 1200. 

  

http://www.folha.uol.com.br/
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Gabarito 

  

1. B 

O reservatório terá uma vazão constante de enchimento quando, no intervalo em que isso  ocorrer, as 

vazões da torneira e do ralo forem constantes. Do gráfico, as duas vazões são constantes 

simultaneamente no intervalo de 5 a 10. 

 

 

2. B 

Precisamos calcular o valor cobrado em cada empresa e comparar. 

X) N = 3 e K = 250 

I. 100.3 + 0,8.250 = 500 

II. 70.3 + 1,2.250 = 510 

III. 120.3 + 0,6.250 = 510 

 

Y) N = 1 e K = 120 

I. 100.1 + 0,8.120 = 196 

II. 70.1 + 1,2.120 = 214 

III. 120.1 + 0,6.120 = 192 

 

3. A 

Como o reservatório 1 é um prisma então seu crescimento até o nível do cano de ligação é uma função 

linear. 

Durante a passagem pelo cano de ligação até o preenchimento do reservatório 2 temos uma função 

constante. 

Após a passagem pelo cano de ligação, o reservatório 1 e o reservatório 2 crescem de forma linear com 

inclinação inferior a do primeiro instante. 

 

4. B 

Em cada ciclo Y: 
Luz vermelha acesa: V segundos 
Luz verde acesa: X segundos e 2/3 de V 
Luz amarela acesa: 5 segundos 

X  = 2/3 . V ⇔ V = 3X/2 

X + Y + V = Y ⇔ X + 5+ 3X/2 = Y ⇔ 5X  – 2Y + 10 = 0 

 

5. B 

Sendo Q0 = – 20 + 4P e QD = 46 – 2P, o preço de equilíbrio se obtém para Q0 = QD. 

Logo: 

– 20 + 4P = 46 – 2P ⇔ P = 11 
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6. B 

No primeiro instante 0 a 100, o preço é constante, de 101 a 300 variável e de 301 a 500 volta a ser 

constante. O gráfico que mostra isso é o B. 

 

7. B 

O lucro médio de cada empresa será: 

F: 24 ÷ 3 = 8 milhões de reais 
G: 24 ÷ 2 = 12 milhões de reais 
H: 25 ÷ 2,5 = 10 milhões de reais 
M: 15 ÷ 1,5 = 10 milhões de reais 
P: 9 ÷ 1,5 = 6 milhões de reais 

A empresa que apresenta o maior lucro anual é a empresa G. 
 

8. A 

 

9. C 

 

10. C 

 

De acordo com o enunciado, sendo x o número de favelas em 2016, temos: 

x – 750 = 2 . 218 ⇔ x = 1186. 
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Ciclo trigonométrico e Redução de Quadrantes 
 

Resumo 

 

Considere uma circunferência de raio = 1 e centro (0,0). Essa circunferência é chamada de ciclo 

trigonométrico. 

 
• Convencionou-se como sentido positivo dos arcos o sentido anti-horário. 

• Os eixos coordenados dividem o ciclo trigonométrico em 4 quadrantes: 

 
• Cada número real x (0 ≤ 𝑥 ≤ 2𝜋) está associado a um ponto x da circunferência, que será a sua imagem. 

 
 

 

 

 

1 

𝜋 2⁄  

3𝜋 2⁄  

2 𝜋 
 𝜋 

 0 
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Determinação principal 

Quando marcamos um arco AB no ciclo, sabemos que o arco tem origem  no ponto A e a extremidade no 

ponto B, mas não temos certeza da quantidade de voltas que foram dadas no ciclo para que, saindo da origem, 

cheguemos ao ponto B. 

 

Neste caso, 30ºAB = . Porém, podemos dizer que 30º 360º 390ºAB = + = . Ou então, que 

30º 360º 330ºAB = − = − . 

Desta forma, dizemos que o arco AB possui infinitas determinações: 

(...-330°, 30°, 390°...) 

Em que 30º é a primeira determinação positiva. 

 

Arcos côngruos 

São arcos que possuem as extremidades num mesmo ponto. Para que isso ocorra, a diferença entre as suas 

medidas deve ser uma quantidade inteira de voltas, ou seja, ser múltiplo de 360° ou 2π radianos. 

 

Ex.: acima, vimos que 30º e 390º são arcos côngruos. 

 

Podemos deduzir uma expressão geral dos arcos côngruos: 

 

AB = α + 2πK; α em radianos. 

AB = α + 360º . K; α em graus. 

 

Linhas trigonométricas no ciclo 

Á partir do ciclo trigonométrico, definem-se as principais linhas trigonométricas: seno, cosseno e tangente, da 

seguinte maneira: 

 

Percebemos que o sinal do seno, cosseno e tangente de um ângulo mudam de acordo com o quadrante em 

que o ângulo se encontra. 

 (𝐾 ∈ 𝑍) 

http://conversormedidas.com/30-graus-celsius
http://conversormedidas.com/30-graus-celsius
http://conversormedidas.com/30-graus-celsius
http://conversormedidas.com/30-graus-celsius
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Observe que {
−1 ≤ 𝑠𝑒𝑛𝛼 ≤ 1
−1 ≤ 𝑐𝑜𝑠𝛼 ≤ 1

  e   

 0
2𝜋⁄  𝜋

2⁄  𝜋 3𝜋
2⁄  

sen 0 1 0 -1 

cos 1 0 -1 0 

tg 0 ∄ 0 ∄ 

 

 

Relações Trigonométricas 

Analisando o ciclo, podemos deduzir algumas relações: 

→ sen²α + cos² α = 1 (Relação fundamental) 

→ tg² α + 1 = sec² α 

→ cotg² α + 1 = cossec² α 

 

Relembrando: 

 

• seno = 
cateto oposto

hipotenusa
  

 

• cosseno = 
cateto adjacente

hipotenusa
  

 

• tangente = 
cosseno

cateto oposto seno

cateto adjacente
=   

• 
1 cosseno

cotangente = 
tangente seno

=   

•  
1

cotangente = 
seno

  

•  
1

secante = 
cosseno
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Redução de Quadrantes 

Acabamos que ver que o círculo trigonométrico é um círculo de raio 1 e centro na origem  que possui  quatro 

quadrantes. Em cada um dos quadrantes temos intervalos iguais cada um com 90° ou 
2


radianos (ou rad). 

 

 

Ou seja, no primeiro quadrante estão os ângulos entre 0° e 90°( 
2


rad); no segundo entre 90°( 

2


rad) e 180° 

( rad); no terceiro entre 180° ( rad) e 270° ( 
3

2


rad) e no quarto quadrante entre 270°( 

3

2


rad) e 

360°( 2 rad) 

 

Já vimos que no círculo trigonométrico os valores de senos e cossenos conhecidos estão no 1° quadrante 

(como 30°,45° e 90°). Por isso, caso o ângulo seja maior que 90°, precisamos reduzir ao primeiro quadrante 

para estudá-los. 

Para reduzir do 2° quadrante para o primeiro, basta encontrar, no primeiro quadrante, o ângulo que somado 

ao ângulo em questão resulte em 180°. Do 3° para o primeiro, diminui-se o ângulo menos 180° e do 4°, 360° 

menos o ângulo. 

 

Por exemplo: 

O ângulo de 150° reduzido ao primeiro quadrante é igual ao de 30° assim como o de 210° (210° - 180° = 30°) 

e o de 330° (360° - 330° = 30°). 

 

Vale lembrar que para estudar seno, cosseno e tangente desses ângulos precisamos lembrar dos seus 

sinais no quadrante em que o ângulo se encontra. 

 

Por exemplo:  

Se fossemos estudar o seno de 30 graus: Nos 1° e 2° quadrantes eles são positivos e nos 3° e 4° negativos, 

assim seno de 150° = seno 30° e seno de 210°=seno de 330° = - seno 30°. 

 

 

x 
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Exercícios 

 

1. A rosa dos ventos é uma figura que representa oito sentidos, que dividem o círculo em partes iguais. 

 
Uma câmera de vigilância está fixada no teto de um shopping e sua lente pode ser direcionada 

remotamente, através de um controlador, para qualquer sentido. A lente da câmera está apontada 

inicialmente no sentido Oeste e o seu controlador efetua três mudanças consecutivas, a saber: 

• 1ª mudança: 135° no sentido anti-horário; 

• 2ª mudança: 60° no sentido horário; 

• 3ª mudança: 45° no sentido anti-horário. 

 

Após a 3ª mudança, ele é orientado a reposicionar a câmera, com a menor amplitude possível, no 

sentido Noroeste (NO) devido a um movimento suspeito de um cliente. 

Qual mudança de sentido o controlador deve efetuar para reposicionar a câmera? 

a) 75° no sentido horário. 

b) 105° no sentido anti-horário. 

c) 120° no sentido anti-horário. 

d) 135° no sentido anti-horário. 

e) 165° no sentido horário. 

 

2. Na figura a seguir, estão representados o ciclo trigonométrico e um triângulo isósceles OAB. 
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Qual das expressões abaixo corresponde à área do triângulo OAB em função do ângulo  ? 

a) tg sen   

b) 
1

cos
2

tg   

c) cossen   

d) 
1

2
tg sen   

e) costg   

 
 

3. Considere dois ângulos agudos cujas medidas a e b, em graus, são tais que a + b = 90° e 4sen(a) - 

10sen(b) = 0. Nessas condições é correto concluir que 

a) tg a = 1 e tg b = 1. 

b) tg a = 4 e tg b =1/4. 

c) tg a = 1/4 e tg b = 4. 

d) tg a =2/5 e tg b =5/2. 

e) tg a = 5/2 e tg b = 2/5. 

 

 

4. Assinale a alternativa correta: 

a) sen(1000°) < 0 

b) sen(1000°) > 0 

c) sen(1000°) = cos(1000°) 

d) sen(1000°) = - sen(1000°) 

e) sen(1000°) = - cos(1000°) 

 

5. Sobre os ângulos 150°,  e  e, é correto afirmar que suas tangentes possuem valores, 

respectivamente: 

a) negativo, positivo, negativo. 

b) positivo, positivo, negativo. 

c) negativo, negativo, negativo. 

d) negativo, positivo, positivo. 

e) positivo, negativo, negativo. 
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6. O número N =  pertence ao intervalo: 

a) ] –4, –3 [. 

b) [ –3, –2 [. 

c) [ –2, –1 ]. 

d) ] –1, 0 ]. 

 

7. O valor da expressão 


2

 é: 

a) 1. 

b) 

1

2  

c) 3−  

d) 3  

e) 

1

2
−

 

 

 

8. Considere as afirmativas abaixo: 
I. cos225° < cos215°. 

II. tg(5π/12) > sen(5π/12). 

III. sen160° > sen172°. 

 

Das afirmações acima: 

a) todas são verdadeiras. 

b) todas são falsas. 

c) somente II e III são verdadeiras. 

d) somente II e verdadeira. 

e) somente I e II são verdadeiras. 
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9. No círculo trigonométrico de raio unitário indicado na figura, o arco AB mede  . 

 

 

Assim, PM e igual a: 

a) –1 – tg  . 

b) 1 – cos  . 

c) 1 + cos  . 

d) 1 + sen  . 

e) –1 + cotg  . 

 

 

10. Assinale a alternativa correta: 

 
a) 6 

b) 5 

c) 9/2 

d) 3 

e) 23/4 
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Gabarito 

 

1. E 

 

 

2. C 

 

 

 

3. E 

 

 

4. A 

 

 

 

5. A 

Pelo ciclo trigonométrico temos que os ângulos estão representados respectivamente : 

 

 

 

Ângulos no segundo e quarto quadrantes possuem tangente negativa, enquanto que ângulos no primeiro 

quadrante possuem tangente positiva. 

 

6. C 

 

𝑠𝑒𝑛𝑏 = 𝑐𝑜𝑠𝑎 𝑒 𝑐𝑜𝑠𝑏 = 𝑠𝑒𝑛𝑎 

𝜋

3
 

16𝜋

9
 

150° 
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7. D 

 

 

8. C 

Analisando o ciclo trigonométrico temos que: 

I. cos225° < cos215° (F)  

II. tg(5π/12) > sen(5π/12) (V)  

III. sen 160° > sen 172° (V)  

Neste caso basta analisar os sinais dentro do ciclo de cada razão trigonométrica e a posição em que cada 

ângulo se encontra. 

 

 

 

9. C 

 

Sendo α um arco do 2° quadrante, a abscissa do ponto M é igual ao cosα < 0 e OC =1, logo, CM = 1 |cosα| 

 CM = 1 ( cosα) = 1 + cosα. O triângulo retângulo PMC é isósceles (semelhante ao triângulo COD), logo 

PM = CM =1+ cosα. 

 

10. A 
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Função quadrática: definição e fómula quadrática, intersecções com 

os eixos coordenados 
 

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≠0.  

 
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 pela 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: 

y = -2x2  - 24x + 400 
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Se Δ>0, a função terá duas raízes reais e distintas. 

Se Δ=0, a função terá duas raízes reais e iguais. 

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. 

O coeficiente c é onde a função intercepta, “corta” o eixo y, pois quando o x=0 a equação fica y=a.0² +b.0 + c → 

y = 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. 

https://dex.descomplica.com.br/enem/matematica/extensivo-enem-funcao-quadratica-definicao-e-formula-quadratica-interseccoes-com-os-eixos-coordenados/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=matematica1&utm_term=funcoes
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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 

a) R$ 0,50 ≤ p < R$ 1,50 

b) R$ 1,50 ≤ p < R$ 2,50 

c) R$ 2,50 ≤ p < R$ 3,50 

d) R$ 3,50 ≤ p < R$ 4,50 

e) R$ 4,50 ≤ p < R$ 5,50 

 

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)  
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3. 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 

 

4. 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. 



 
 

 

 

5 

Matemática 
 

5. 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 

 

6. 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 

 

7. 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 à primeira 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. 
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8. A empresa SWK produz um determinado produto x, cujo custo de fabricação é dado pela equação de 

uma reta crescente, com inclinação dois e de variável x.  Se não tivermos nenhum produto produzido, a 

despesa fixa é de R$ 7,00 e −2x2 + 229,76x − 441,84 é a função venda de cada unidade x. Tendo em vista 

uma crise financeira, a empresa fez algumas demissões. Com isso, caiu em 12% o custo da produção de 

cada unidade produzida. Nessas condições, a função lucro da empresa pode ser expressa como:  
 

 

a) L(x) = −2x2 + 228x − 448,00        

b) L(x) = −2x2 + 227,76x − 448,84      

c) L(x) = −2x2 + 228x − 441,84 

d) L(x) = −2x2 + 229,76x − 441,84   

e) L(x) = −2x2 + 227,76x − 448,96  
 

 

 

9. Um túnel deve ser lacrado com uma tampa de concreto. A seção transversal do túnel e a tampa de 

concreto têm contornos de um arco de parábola e mesmas dimensões. Para determinar o custo da obra, 

um engenheiro deve calcular a área sob o arco parabólico em questão. Usando o eixo horizontal no nível 

do chão e o eixo de simetria da parábola como eixo vertical, obteve a seguinte equação para a parábola: 

y = 9 – x², sendo x e y medidos em metros. 

Sabe-se que a área sob uma parábola como esta é igual a 
2

3
 da área do retângulo cujas dimensões são, 

respectivamente, iguais à base e à altura da entrada do túnel. Qual é a área da parte frontal da tampa de 

concreto, em metro quadrado? 

a) 18 

b) 20 

c) 36 

d) 45 

e) 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Na figura temos os gráficos das funções f e g.  
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Se f(x)=2x², então g(3) vale:  

a) 6  

b) 8  

c) 10  

d) 12  

e) 14 
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Gabarito 

 
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. E 

Como podemos ver pelo gráfico, a função possui apenas 1 raiz real (Ponto V), portanto Δ = 0, assim: 

b² – 4ac = 0 

(-6)² – 4.(3/2). C = 0 

36 – 6C = 0 

C = 6 

 

4. D 

Do enunciado temos: 

V = (1,50 – x/100)(10 000 + 100x) 

V = (150 – x) ⋅ (100 + x) 

V = 15000 + 50x – x² 
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5. 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. 

 

6. 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 

 

7. 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.    

 

8. A 

A função custo C(x) é uma função afim da forma C(x) = 2x + 7, pois a despesa fixa será o coeficiente linear. 

Com a queda de 12%, o custo passou a ser 88% do anterior.  

Isto é, (0,88).C(x) = (0,88).(2x + 7) = 1,76x + 6,16.  

Como L(x) = V(x) - C(x), temos: 

L(x) = (−2x2 + 229,76x − 441,84) – ( 1,76x + 6,16) = −2x2 + 229,76x − 441,84 – 1,76x − 6,16) 

 

L(x) = −2x2 + 228x - 448,00. 
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9. C 

 

A área pedida é 
2

.6.9 36
3

=   

10. A 

Pelo gráfico: 

g(x)= ax+3  [passa pelo ponto(0,3)] 

  

Determinando f(-1):  

f(-1)= 2(-1)^2=2 

 

Determinando o coeficiente angular de g(x): 

g(-1)=f(-1)=2 ==> -a+3=2 ==> a=1 ==> g(x)= x+3 

 

Determinandog(3): 

g(3)=3+3=6 
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Trigonometria no Triângulo Retângulo e Relações fundamentais 

Resumo 

 

Consideramos um triângulo retângulo ABC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos definir algumas relações que envolvem os ângulos do triângulo retângulo. São elas: o seno, o 

cosseno e a tangente. Definimos essas linhas (ou razões) trigonométricas da seguinte forma: 

→ seno = hipotenusa

opostocateto

 

 

→ cosseno = hipotenusa

adjacentecateto

 

 

→ tangente = 
adjacentecateto

opostocateto

= 

seno

cosseno   

→ cotangente = 

1

tangente   

→ cossecante = 

1

seno   

→ secante = 

1

cosseno   

 

Ângulos notáveis 
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Exercícios 

 

1. Uma balão atmosférico, lançado em Bauru (343 quilômetros a Noroeste de São Paulo), na noite do 
último domingo, caiu nesta segunda-feira em Cuiabá Paulista, na região de Presidente Prudente, 
assustando agricultores da região. O artefato faz parte do programa Projeto Hibiscus, desenvolvido por 
Brasil, França, Argentina, Inglaterra e Itália, para a medição do comportamento da camada de ozônio, e 
sua descida se deu após o cumprimento do tempo previsto de medição. 
 

 
 

Qual a altura aproximada em que se encontrava o balão? 

a) 1,8 km 

b) 1,9 km 

c) 3,1 km 

d) 3,7 km 

e) 5,5 km 

 

2. Para determinar a distância de um barco até a praia, um navegante utilizou o seguinte procedimento: a 
partir de um ponto A, mediu o ângulo visual α fazendo mira em um ponto fixo P da praia. Mantendo o barco 
no mesmo sentido, ele seguiu até um ponto B da praia, no entanto sob um ângulo visual 2α. A figura ilustra 
essa situação: 

 
 

Suponha que o navegante tenha medido o ângulo α = 30° e, ao chegar ao ponto B, verificou que havia 

percorrido a distância AB = 2 000 m. Com base nesses dados e mantendo a mesma trajetória, a menor 

distância do barco até o ponto fixo P será: 

a) 1000 m. 

b) 1000√3 m. 

c) 2000 √3/3 . 

d) 2000 m. 

e) 2000√3 m. 
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3. O raio de uma roda gigante de centro C mede  m. Do centro C ao plano horizontal do chão, 
há uma distância de 11 m. Os pontos A e B, situados no mesmo plano vertical, ACB,  pertencem à 
circunferência dessa roda e distam, respectivamente, 16 m e 3,95 m do plano do chão. Observe o 
esquema e a tabela: 
 

 

A medida, em graus, mais próxima do menor ângulo  corresponde a: 

a) 45 

b) 60 

c) 75 

d) 105 

 

4. Ao morrer, o pai de João, Pedro e José deixou como herança um terreno retangular de 3km × 2km que 
contém uma área de extração de ouro delimitada por um quarto de círculo de raio 1km a partir do canto 
inferior esquerdo da propriedade. Dado o maior valor da área de extração de ouro, os irmãos acordaram 
em repartir a propriedade de modo que cada um ficasse com a terça parte da área de extração, 
conforme mostra a figura. 

 
 

Em relação à partilha proposta, constata-se que a porcentagem da área do terreno que coube a 

João corresponde, aproximadamente, a 

 
a) 50%. 

b) 43%. 

c) 37%. 

d) d)33%. 

e) 19% 
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5. As torres Puerta de Europa são duas torres inclinadas uma contra a outra, construídas numa avenida 
de Madri, na Espanha. A inclinação das torres é de 15° com a vertical e elas têm, cada uma, uma altura 
de 114 m (a altura é indicada na figura como o segmento AB). Estas torres são um bom exemplo de 
um prisma oblíquo de base quadrada e uma delas pode ser observada na imagem. 

 

 
 

Utilizando 0,26 como valor aproximado para tangente de 15º e duas casas decimais nas operações, 

descobre-se que a área da base desse prédio ocupa na avenida um espaço  

a) menor que 100m².  

b) entre 100m2 e 300m².  

c) entre 300m2 e 500m².  

d) entre 500m2 e 700m².  

e) maior que 700m². 

 

6. Uma pessoa encontra-se num ponto A, localizado na base de um prédio, conforme mostra a figura 
adiante.  

 
Se ela caminhar 90 metros em linha reta, chegará a um ponto B, de onde poderá ver o topo C do 

prédio, sob um ângulo de 60°. Quantos metros ela deverá se afastar do ponto A, andando em linha 

reta no sentido de A para B, para que possa enxergar o topo do prédio sob um ângulo de 30°? 

a) 150                        

b) 180                    

c) 270             

d) 300            

e) 310 
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7. Em um campo de futebol, o "grande círculo" é formado por uma circunferência no centro, de 30 metros 
de diâmetro, como mostra a figura: 
 

 
 

Ao tentar fazer a marcação da linha divisória (AB), um funcionário distraído acabou traçando a linha 

(AC), como podemos ver na figura. Desta forma, o número de metros que ele traçou foi de 

a) 5 3  m. 

b) 10 3 m. 

c) 10 2 m. 

d) 15 3  m . 

e) 15 2  m 

 

8. Queremos encostar uma escada de sete metros de comprimento em uma parede de modo que ela 
forme um angulo de 30° com a parede. A que distancia da parede devemos apoiar a escada no solo? 
a) 1m 

b) 2m 

c) 2,5m 

d) 3,5m 

e) 5m 

 

9. A figura representa uma fileira de n livros idênticos, em uma estante de 2 metros e 20 centímetros de 
comprimento: 

 
 

20AB DC cm= =  e 6AD BC cm= =  
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Nas condições dadas, n é igual a: 

a) 32              

b) 33             

c) 34               

d) 35                   

e) 36 

 

10. Um barco parte de A para atravessar o rio. A direção de seu deslocamento forma um ângulo de 120º 
com a margem do rio. 

 

Sendo a largura do rio 60m, a distância, em metros, percorrida pelo barco foi de:  

a) 41 √3 

b) 40 √3 

c) 45√3  

d) 50 √3 

e) 60 √3 
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Gabarito 

 

1. C 

Tg 60°=H/1,8=> √3=H/1,8 

H=3,1 

 

2. B 

O triângulo ABP é isósceles  

(AB=BP=2000) 

No PBC temos que: 

Sem 60°=d/2000=> √3/2=d/2000 

D=1000√3 

 

3. C 

Sen a=5/10=1/2 => a=30° 

Sen b = 7,05/10 = 0,705=b=45° 

Portanto AÔB=30° + 45°= 75° 

 

4. E 

No primeiro triângulo de joão temos: 

Tg 30°=x/2 -> x=2√3/3=2.0,58=1,16 

Área=1,16.2/2=1,16 

Em porcentagem temos que : 1,16/6= 19% 

 

5. E 

Considere a vista lateral da torre. 

Visualize o triângulo ABC, daí obtemos  

 

Tg BÂC=BC/AB => tg15°= BC/114 

 

BC=114.0,26 

 

BC=29,64 M 

Como temos que a base é um quadrado : L²=(29,64)²=878,53M² 

 

6. C 

sen30º=AB/BC 

BC=AB/sen30º 

BC=90m/0,5 

BC = 180 m 

 

Queremos a distância que a pessoa deve andar desde o ponto A, logo 
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AD=AB+BD 

AD=90m+180m 

AD = 270 m 

 

7. D 

Ligando B a C temos um triângulo inscrito em meia circunferência e que cuja hipotenusa é o diâmetro o 

que o categoriza como triângulo retângulo.  

 

Logo:cos30°=AC/AB  

√3 /2=AC/30 

AC=15√3 

 

8. D 

Faça um esboço do desenho e veja que: 

 

Sen30°=x/7 

1/2=x/7 

X=7/2 

X=3,5  

 

9. D 

O livro n tem a sua base a uma distância CE da lateral da estante. 

Então: CE=CD.cos60°=20.1/2=10cm 

Como temos n livros na base 6 cm e o comprimento da estante é de 220cm, temos que : 

6n+10=220  

N=35 

 

10. B 

Sen60°=60/d -> √3/2 = 60/d 

d=40√3 
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Pronomes (Conceito, pessoas do discurso e pessoais) 

Resumo 

 

• Conceito 

 

Pronomes são as palavras que acompanham ou substituem outros nomes, representando as pessoas do 

discurso, apontando determinada posição em relação às pessoas do discurso ou situando outros 

elementos.  

 

• Tipos de pronomes 

 

Os pronomes podem ser classificados como pronomes substantivos ou pronomes adjetivos, dependendo 

de como são utilizados.  

 

1. Pronomes substantivos: São aqueles que ocupam o lugar do substantivo, sendo os núcleos expressos 

das expressões de que fazem parte. 

Ex.: Ela era a mais alta das alunas 

        Não acreditei que você falou isso. 

 

2. Pronomes adjetivos: São aqueles que acompanham o substantivo, modificando-o.  

Ex.: Minha carteira sumiu. 

        Algumas pessoas não vieram. 

 

• 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).  
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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: 

 

1. Caso os pronomes pessoais atuem como sujeito do verbo da oração de que fazem parte, mesmo que 

sejam antecedidos por preposição, devemos usar os pronomes retos. 

Ex.: Pediram para eu pegar um copo d´água.  

 

2. Se os pronomes de terceira pessoa do discurso atuarem como um complemento que exige o uso de 

preposição, devem ser usados os oblíquos átonos “lhe” e “lhes”.  

Ex.: Já lhe deram o presente. (Já deram o presente a ele(a) hoje).  

 

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.  
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Exercícios 

 

1. “Todo dia duzentos milhões de pessoas levam suas vidas em português. Fazem negócios e escrevem 

poemas. Brigam no trânsito, contam piadas e declaram amor. Todo dia, a língua portuguesa renasce 

em bocas brasileiras, moçambicanas, goesas, angolanas, japonesas, cabo-verdianas, portuguesas, 

guineenses. Novas línguas mestiças, temperadas por melodias de todos os continentes, habitadas por 

deuses muito mais antigos, e que ela acolhe como filhos. Língua da qual povos colonizados se 

apropriaram e que devolvem agora, reinventada. Língua que novos e velhos imigrantes levam consigo 

para dizer certas coisas que nas outras não cabe. Toda noite, duzentos milhões de pessoas sonham 

em português.” 

Texto de abertura do filme “Língua – vidas em português”, de Victor Lopes.  

No texto, há uma palavra usada para substituir a expressão “a língua portuguesa”. Assinale a alternativa 

que apresenta essa substituição: 

a) suas. 

b) bocas.   

c) ela.  

d) línguas.  

e) português. 
 

2. Fazer 70 anos  

Fazer 70 anos não é simples. 

A vida exige, para o conseguirmos,  

perdas e perdas no íntimo do ser,  

como, em volta do ser, mil outras perdas.  

[...]  

Ó José Carlos, irmão-em-Escorpião! 

Nós o conseguimos... 

E sorrimos  

de uma vitória comprada por que preço? 

Quem jamais o saberá? 
ANDRADE, C.D. Amar se aprende amando. São Paulo: Círculo do Livro, 1992 (fragmento).  

 

O pronome oblíquo “o” nos versos “A vida exige, para o conseguirmos” e “Nós o conseguimos”, garante 

a progressão temática e o encadeamento textual, recuperando o segmento 

a) “Ó José Carlos”. 

b) “perdas e perdas”.  

c) “A vida exige”.  

d) “Fazer 70 anos”.  

e) “irmão-sem-Escorpião”.  
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3. 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.  

 

4. Não era e não podia o pequeno reino lusitano ser uma potência colonizadora à feição da antiga Grécia. 

O surto marítimo que enche sua história do século XV não resultara do extravasamento de nenhum 

excesso de população, mas fora apenas provocado por uma burguesia comercial sedenta de lucros, e 

que não encontrava no reduzido território pátrio satisfação à sua desmedida ambição. A ascensão do 

fundador da Casa de Avis ao trono português trouxe esta burguesia para um primeiro plano. Fora ela 

quem, para se livrar da ameaça castelhana e do poder da nobreza, representado pela Rainha Leonor 

Teles, cingira o Mestre de Avis com a coroa lusitana. Era ela, portanto, quem devia merecer do novo rei 

o melhor das suas atenções. Esgotadas as possibilidades do reino com as pródigas dádivas reais, 

restou apenas o recurso da expansão externa para contentar os insaciáveis companheiros de D. João 

I. 

Caio Prado Júnior, Evolução política do Brasil. Adaptado. 

O pronome “ela” da frase “Era ela, portanto, quem devia merecer do novo rei o melhor das suas 

atenções”, refere-se a 

a) “desmedida ambição”. 

b) “Casa de Avis”. 

c) “esta burguesia”. 

d) “ameaça castelhana”. 

e) “Rainha Leonor Teles”. 
 

5. MÚSICA E POESIA 

A relação entre música e poesia vem desde a antiguidade. Na cultura da Grécia Antiga, por exemplo, 

poesia e música eram praticamente inseparáveis: a poesia era feita para ser cantada. De acordo com 

a tradição, a música e a poesia nasceram juntas. De fato, a palavra “lírica”, de onde vem a expressão 

“poema lírico”, significava, originalmente, certo tipo de composição literária feita para ser cantada, 

fazendo-se acompanhar por instrumento de cordas, de preferência a lira.  

A partir de então, configuraram-se muitos momentos em que a música e a poesia se uniram. Segundo 

Antônio Medina Rodrigues, “a grande poesia medieval quase que foi exclusivamente concebida para o 

canto. O Barroco, séculos além, fez os primeiros ensaios operísticos, que iriam recolocar o teatro no 

coração da música. Depois Mozart, com a Flauta mágica ou D. Giovanni, levaria, como sabemos, esta 

fusão ao sublime”. 

Durante muito tempo, a poesia foi destinada à voz e ao ouvido. Na Idade Média, “trovador” e “menestrel” 

eram sinônimos de poeta. Seria necessário esperar a Idade Moderna para que a invenção da imprensa, 
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e com ela o triunfo da escrita, acentuasse a distinção entre música e poesia. A partir do século XVI, a 

lírica foi abandonando o canto para se destinar, cada vez mais, à leitura silenciosa.  

Entretanto, mesmo separado da música, o poema continuou preservando traços daquela antiga união. 

Certas formas poéticas, ainda vigentes, como o madrigal, o rondó, a balada e a cantiga aludem 

diretamente às formas musicais. Se a separação de poetas e músicos dividiu a história de um gênero 

e outro, a poesia não abandonou de vez a música tanto quanto a música não abandonou de vez a poesia. 

[...]  

Luciano Cavalcanti. Disponível em e-revista.unioeste.br/index.php/travessias/article/ 2993/2342. Acesso: terça-feira, 12 de 

novembro de 2013. Adaptado. 

“(...) e com ela o triunfo da escrita (...)”.  

Que termo é retomado pelo pronome pessoal “ela” presente no trecho destacado acima? 

a) invenção da imprensa.  

b) distinção entre música e poesia.  

c) Idade Moderna.  

d) poesia.  

e) Idade Média.  
 

6. Leia o soneto “Aquela triste e leda madrugada”, do escritor português Luís de Camões (1525? – 1580), 

para responder a questão.  
 

Aquela triste e leda madrugada,  

cheia toda de mágoa e de piedade,  

enquanto houver no mundo saudade  

quero que seja sempre celebrada.  

 

Ela só, quando amena e marchetada  

saía, dando ao mundo claridade,  

viu apartar-se de uma outra vontade,  

que nunca poderá ver-se apartada.  

 

Ela só viu as lágrimas em fio que,  

de uns e de outros olhos derivadas,  

se acrescentaram em grande e largo rio.  

 

Ela viu as palavras magoadas  

que puderam tornar o fogo frio,  

e dar descanso às almas condenadas. 

 

O pronome “Ela”, que se repete no início de três estrofes, refere-se a  

a) “piedade”. 

b) “mágoa”. 

c) “saudade”. 

d) “claridade”.  

e) “madrugada”.  
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7.                 Qualquer discussão sobre o tempo deve começar com uma análise de sua estrutura, que, por 

falta de melhor expressão, devemos chamar de “temporal”. É comum dividirmos o tempo em passado, 

presente e futuro. O passado é o que vem antes do presente e o futuro é o que vem depois. Já o presente 

é o “agora”, o instante atual.  

Isso tudo parece bastante óbvio, mas não é. Para definirmos passado e futuro, precisamos 

definir o presente. Mas, segundo nossa separação estrutural, o presente não pode ter duração no tempo, 

pois nesse caso poderíamos definir um período no seu passado e no seu futuro. Portanto, para sermos 

coerentes em nossas definições, o presente não pode ter duração no tempo. Ou seja, o presente não 

existe!  

A discussão acima nos leva a outra questão, a da origem do tempo. Se o tempo teve uma 

origem, então existiu um momento no passado em que ele passou a existir. Segundo nossas modernas 

teorias cosmogônicas, que visam explicar a origem do Universo, esse momento especial é o momento 

da origem do Universo “clássico”. A expressão “clássico” é usada em contraste com “quântico”, a área 

da física que lida com fenômenos atômicos e subatômicos.  

[...]  

As descobertas de Einstein mudaram profundamente nossa concepção do tempo. Em sua 

teoria da relatividade geral, ele mostrou que a presença de massa (ou de energia) também influencia a 

passagem do tempo, embora esse efeito seja irrelevante em nosso dia a dia. O tempo relativístico 

adquire uma plasticidade definida pela realidade física à sua volta. A coisa se complica quando usamos 

a relatividade geral para descrever a origem do Universo.  

(Folha de S.Paulo, 07.06.1998.) 

 

“Mas, segundo nossa separação estrutural, o presente não pode ter duração no tempo, pois nesse 

caso poderíamos definir um período no seu passado e no seu futuro.” (2º parágrafo)  

Os pronomes destacados no texto referem-se a  

a) “separação”.  

b) “presente”.  

c) “caso”.  

d) “tempo”.  

e) “período”. 

 

8. Leia o soneto “LXXII”, de Cláudio Manuel da Costa (1729-1789), para responder a questão: 

 

Já rompe, Nise, a matutina Aurora  

O negro manto, com que a noite escura,  

Sufocando do Sol a face pura, 

Tinha escondido a chama brilhadora. 

 

Que alegre, que suave, que sonora 

Aquela fontezinha aqui murmura! 

E nestes campos cheios de verdura 

Que avultado o prazer tanto melhora! 
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Só minha alma em fatal melancolia,  

Por te não poder ver, Niso adorada,  

Não sabe inda que coisa é alegria; 

 

E a suavidade do prazer trocada 

Tanto mais aborrece a luz do dia, 

Quanto a sombra da noite mais lhe agrada.  

 

Na terceira estrofe, o pronome “te” refere-se a 

a) “alma”.  

b) “melancolia”.  

c) “Nise”.  

d) “coisa”.  

e) “alegria”.  

 

9. Leia:  

 

“Voce é exatamente o que eu sempre quis/ 

Ela se encaixa perfeitamente em mim”.  

 

O trecho apresenta um fragmento de uma canção, de autoria de Sorocaba. Em relação ao uso dos 

pronomes, marque a alternativa correta, de acordo com a gramática normativa. 

a) O pronome “ela” indica com quem se fala no discurso.  

b) O pronome “você” indica a pessoa que fala no discurso.  

c) O pronome “você” não indica, gramaticalmente, a mesma pessoa indicada por “ela”, no texto 

exemplificado.  

d) O pronome “você” se refere, gramaticalmente, à mesma pessoa descrita pelo pronome “ela”, no 

texto exemplificado.  

 

10. Leia o poema “Dissolução”, de Carlos Drummond de Andrade (1902 – 1987), que integra o livro “Claro 

enigma”, publicado originalmente em 1951. 

 

Escurece, e não me seduz 

tatear sequer uma lâmpada. 

Pois que aprouve ao dia findar, 

aceito a noite. 

 

E com ela aceito que brote 

uma ordem outra de seres 

e coisas não figuradas. 

Braços cruzados. 
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Vazio de quanto amávamos, 

mais vasto é o céu. Povoações 

surgem do vácuo. 

Habito alguma? 

 

E nem destaco minha pele 

da confluente escuridão. 

Um fim unânime concentra-se 

e pousa no ar. Hesitando. 

 

E aquele agressivo espírito 

que o dia carreia consigo, 

já não oprime. Assim a paz, 

destroçada. 

 

Vai durar mil anos, ou 

extinguir-se na cor do galo? 

Esta rosa é definitiva, 

ainda que pobre. 

 

Imaginação, falsa demente, 

já te desprezo. E tu, palavra. 

No mundo, perene trânsito, 

calamo-nos. 

E sem alma, corpo, és suave. 

 

O pronome “te”, empregado no segundo verso da última estrofe, refere-se a: 

a) “imaginação”.  

b) “palavra”.  

c) “rosa”.  

d) “mundo”.  

e) “corpo”.  
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Gabarito 

 

1. C  

O pronome pessoal “ela” é utilizado para substituir a expressão “a língua portuguesa”.  

 

2. D 

Os pronomes oblíquos destacados recuperam o segmento “fazer 70 anos” do texto.  

 

3. A  

“Pouco” é advérbio de intensidade. “Bastantes” poderia causar dúvidas, pois esta palavra é amplamente 
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). 

 

4. C 

“Ela” é utilizado para evitar a repetição do termo sobre o qual se fala: “esta burguesia”. 

 

5. A 

A partir do trecho “Seria necessário esperar a idade Moderna para que a invenção da imprensa, e com 
ela o triunfo da escrita acentuasse a distinção entre música e poesia”. A partir disso, fica claro que “ela” 
retoma a “invenção da imprensa”.  

 

6. E 

Em ordem direta, a 1a estrofe é reescrita desta forma: “Quero que aquela madrugada triste e leda cheia 

de toda mágoa e de (toda) piedade seja sempre celebrada enquanto houver saudade no mundo”. 

Note-se que “madrugada” é o núcleo do sujeito da oração do verbo “ser” ([...] que aquela madrugada 

triste e leda [...] seja[...]). Na condição de termo nuclear, é retomado pelo pronome pessoal reto “ela”. 

 

7. B 

O pronomes “seu” é possessivo de característica anafórica e retoma, pelo contexto, o termo “presente.” 

 

8. C 

O verso “Por te não poder ver, Nise adorada” indica que o pronome “te” faz referência ao vocativo, “Nise 

adorada”.  

 

9. C 

O pronome “você” não indica, gramaticalmente, a mesma pessoa indicada por “ela”, no texto 

exemplificado. O pronome de tratamento “você” indica a pessoa com quem se fala no discurso; o 

pronome “ela” indica a pessoa da qual se fala no discurso.  

 

10. A  

O pronome “te”, empregado no segundo verso da última estrofe (“já te desprezo”) refere-se 

anaforicamente ao termo “imaginação”, vocativo seguido do aposto “falsa demente” no primeiro verso: 

“imaginação, falsa demente; já te desprezo”.  
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Pronomes (Possessivos,demonstrativos,indefinidos e realtivos) 

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 anteriormente expresso. Veja o exemplo: “Levantaram Dona Rosário, 
embora ela não quisesse.”  
    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 variações 
“lo”, “la”, “los”, “las”, “no”, “na”, “nos”, “nas”. 
               b) objetivos indiretos: “me”, “te”, “se”, “lhe”, “nos”, “vos”, “lhes”. 
 
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 
O pronome “esse” e suas variações, assim como o “isso”, podem atuar anaforicamente, retomando algo que 
já foi dito. O pronome “este” e suas variações e o “isto” atuam cataforicamente, fazendo referência a algo que 
ainda será mencionado. 
Exemplo: A violência é o principal problema do Rio de Janeiro. Isso deve ser combatido. 
               Este é principal problema do Rio de Janeiro: a violência. 
 
Quando queremos fazer alusão a dois termos já citados, utilizamos “aquele” e suas variações para o primeiro 
termo e “este” e suas variações para o último. 
Exemplo: João e Roberto trabalham na empresa. Aquele (João) é gerente, este (Roberto), secretário.  
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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-lo como sinônimo de “nenhum”. 
Exemplo: Ele não tem qualquer chance de conseguir o emprego. (errado) 
 
Obs.: Pronome indefinido X Adjetivos 
Algumas palavras podem ser pronomes indefinidos ou adjetivos.  
 
Exemplo: Certa pessoa passou por aqui. (pronome indefinido) 
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                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) 
 
 
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-se ao antecedente “perfume”). 
 

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 
2.a) Onde: Só pode ser utilizado para fazer referência a lugares. Equivale a “em que”.  
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 
ter atenção ao uso da preposição. Se a preposição for monossílaba “a”, “de”, “por”, devemos utilizar o pronome 
“que”. Se a preposição possuir duas ou mais sílabas “entre”, sobre”, “para”, utilizamos o(a) qual, os(as) quais.  
Ex.: O cidade em que moro é maravilhosa. 
       Os assuntos sobre os quais falei cairão na prova.  
 
2.d) Cujo(a)(s): é utilizado para estabelecer relação de posse. Não é correto utilizar artigo após o “cujo” e suas 
variações.  
Ex.: Passei pela mulher cuja beleza é infinita.  
       Derrubaram as casas cujas as paredes estavam caindo. (ERRADO) 
 
2.e) Quanto(a)(s): são utilizados após os indefinidos “todo”, “tanto” e “tudo”. 
Ex.: Fiz tanto quanto ele. 
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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. 
c) a opção pelo pronome pessoal oblíquo “o” em vez de “a”. 
d) a obrigatoriedade da mesóclise nessa construção linguística.  
e) a transgressão às regras de concordância nominal relacionadas ao pronome.  
 

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. 

 
O pronome “ela” da frase “Era ela, portanto, quem devia merecer do novo rei o melhor das suas 
atenções”, refere-se a 
a) “desmedida ambição”. 
b) “Casa de Avis”. 
c) “esta burguesia”. 
d) “ameaça castelhana”. 
e) “Rainha Leonor Teles”. 
 

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. 
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4. “Assim, pois, o sacristão da Sé, um dia, ajudando à missa, viu entrar a dama, que devia ser sua 
colaboradora na vida de Dona Plácida. Viu-a outros dias, durante semanas inteiras, gostou, disse-lhe 
alguma graça, pisou-lhe o pé, ao acender os altares, nos dias de festa. Ela gostou dele, acercaram-se, 
amaram-se. Dessa conjunção luxúrias vadias brotou Dona Plácida. É de crer que Dona Plácida não 
falasse ainda quando nasceu, mas se falasse podia dizer aos autores de seus dias: - Aqui estou. Para 
que me chamastes? E o sacristão e a sacristã naturalmente lhe responderiam: - Chamamos-te para 
queimar os dedos nos tachos, os olhos na costura, comer mal, ou não comer, andar de um lado para 
outro, na faina, adoecendo e sarando, com o fim de tornar a adoecer e sarar outra vez, triste agora, logo 
desesperada, amanhã resignada, mas sempre com as mãos no tacho e os olhos na costura, até acabar 
um dia na lama ou no hospital; foi para isso que te chamamos, num momento de simpatia”.  
Machado de Assis. Memórias Póstumas de Brás Cubas.  
 
No trecho “pisou-lhe o pé”, o pronome lhe assume valor possessivo, tal como ocorre em uma das 
seguintes frases, também extraídas de “Memórias póstumas de Brás Cubas”: 
a) “falei-lhe do marido, da filha dos negócios, de tudo”. 
b) “mas enfim contei-lhe o motivo da minha ausência”.  
c) “se o relógio parava, eu dava-lhe corda”.  
d) “Procure-me, disse eu, poderei arranjar-lhe alguma coisa”. 
e) “envolvida numa espécie de mantéu, que lhe disfarçava as ondulações do talhe”.  
 

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 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)  
 
O pronome relativo destacado no trecho “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,...” estabelece a coesão textual, retomando o seguinte antecedente:  
a) “frustrações” 
b) “sexo” 
c) “seres” 
d) “emoção” 
e) “santidades” 
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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) o uso da segunda pessoa do singular, em ocorrências como “a cada ausência tua”, forma de 

tratamento empregada em situações comunicativas menos formais, sobretudo quando seu 
produtor utiliza no texto gírias e jargões.  

b) o emprego da expressão “há de apagar”, uma vez que, nesse caso específico, o verbo haver, por 
não ser sinônimo de existir, refere-se a uma forma típica do português falado espontaneamente.  

c) a ocorrência da expressão “eu sei que vou te amar”, porquanto, na linguagem coloquial, a tendência 
é não empregar o pronome oblíquo posposto à locução verbal; desse modo, na modalidade padrão, 
a forma a ser empregada seria: eu sei que vou amar-te. 

d) a inversão sintática no verso “A cada ausência tua, eu vou chorar”, pois, como a linguagem coloquial 
ocorre principalmente em situações comunicativas menos tensas e formais, é natural o uso de 
inversões linguísticas, como a que se observa no verso citado 

 

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. 
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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.) 

 
“Iniciar a frase com pronome átono só é lícito na conversação familiar, despreocupada, ou na língua 
escrita quando se deseja reproduzir a fala dos personagens (…)”. 

(CEGALLA. Domingos Paschoal. Novíssima gramática da língua portuguesa. São Paulo: Nacional, 1980.) 

 
Comparando a explicação dada pelos autores sobre essa regra, pode-se afirmar que ambos: 
a) condenam essa regra gramatical 
b) acreditam que apenas os esclarecidos sabem essa regra. 
c) criticam a presença de regras na gramática. 
d) afirmam que não há regras para uso de pronomes. 
e) relativizam essa regra gramatical. 

 

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) 
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Gabarito 

 

1. B 

O verbo “escapar” é transitivo indireto, portanto, requer um objeto indireto. O pronome oblíquo “o” não dá 

conta de exercer essa função, mas exerce de objeto direto. Dessa forma, a colocação pronominal lícita 

seria: Nada lhe escapa. 

 

2. C 

“Ela” é utilizado para evitar a repetição do termo sobre o qual se fala: “esta burguesia”. 

 

3. B 

Pronome pessoal do caso oblíquo: os (levou-os). Pronome possessivo: sua. Pronomes relativos: que e 

onde. 

 

4. E 

Em “pisou-lhe o pé”, o pronome “lhe” dá ideia de posse e nos leva a seguinte interpretação: “pisou o pé 

dele”. O mesmo ocorre em “que lhe d disfarçava as ondulações do talhe", que equivale a “que disfarçava 

suas ondulações do talhe. 

 

5. D 

O Pronome relativo “que” é utilizado para evitar a repetição do vocábulo “emoções”. 

 

6. C 

o texto é formado por linguagem artística mesclada de culto e coloquial. Em “a cada ausência tua, eu vou 

chorar” e “há de apagar” notamos uma linguagem dentro da norma padrão. Em “eu sei que vou te amar”, 

o pronome oblíquo “te” marca a oralidade, pois o correto seria “eu sei que te vou amar” ou “eu sei que vou 

amar-te”. 

 

7. B 

O pronome pessoal “eles” só pode exercer as funções de 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 

“Pouco” é advérbio de intensidade. “Bastantes” poderia causar dúvidas, pois esta palavra é amplamente 

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). 
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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 

“Me lembrei dessa história...”. A norma preconiza ou “Lembrei-me dessa história...” ou “ Eu me lembrei 

dessa história...”. Entretanto, a próclise do pronome é frequente na linguagem informal, valorizada em 

especial pelo gênero da crônica jornalística. 

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) 

 

 



 
 

 

 

1 

Química 
 

Funções inorgânicas: óxido básico, bases e sais 

Resumo 

 

Óxidos básicos 

São óxidos que reagem com a água, produzindo uma base, ou reagem com um ácido, produzindo sal e 

água, geralmente óxidos onde o metal tem nox +1,+2 ou +3. 

 

Exemplo: 

 

 

Nomenclatura dos óxidos básicos 

 

Quando o elemento forma apenas um óxido, nomeamos com a palavra óxido + o nome do elemento, 

exemplo: 

 

 

Caso o elemento forme mais de um óxido (nox variável), acrescentamos o sufixo ico (maior nox) ou oso 

(menor nox) ao nome do metal em questão, exemplo: 

 

 

 

Podemos representar também com nome escrito com algarismos romanos: 

 

 

 

Outra forma de nomear os óxidos é usando algarismos romanos, exemplo: 
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Fe2O3: Óxido de ferro III 

FeO: Óxido de ferro II 

CuO: Óxido de cobre II 

Cu2O: Óxido de cobre I 

 

 

 

Óxidos anfóteros 

Podem se comportar ora como óxido básico, ora como óxido ácido, onde o metal pode ter nox +3 ou 

+4(exceção do Zn,Pb,Sn) ou o oxigênio estar ligado a um ametal(excluindo os ametais dos óxidos neutros). 

 

 

 

Os óxidos anfóteros são, em geral, sólidos, iônicos, insolúveis na água. Os mais vistos em provas ou 

vestibulares são: 

 ZnO; Al2O3; SnO ; SnO2 ; PbO ; PbO2; As2O3; As2O5; Sb2O3 e Sb2O5 . 

 

Nomenclatura dos óxidos anfóteros 

 

A nomenclatura é idêntica à dos óxidos básicos:  

ZnO —óxido de zinco  

SnO2 —óxido estânico ou óxido de estanho IV, ou dióxido de estanho  

SnO —óxido estanoso ou óxido de estanho II, ou (mono) óxido de estanho 

 

4)Óxidos neutros: São óxidos que não reagem com água, nem com ácidos nem com bases. Existem muito 

poucos óxidos com essa classificação, os exemplos mais comuns são:  

 

CO - monóxido de carbono  

N2O -óxido nitroso  

NO - óxido nítrico 

 

Obs: Muitos autores consideram a água(H2O) um óxido neutro.  

 

5) Óxidos duplos, mistos ou salinos: São óxidos que se comportam como se fossem formados por dois 

outros óxidos, do mesmo elemento químico, onde seu nox equivale a 8/3. 

 

Exemplo: 
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Para dar nome aos óxidos duplos, mistos ou salinos, devemos seguir esta regra: 

Tetraóxido + de + nome do elemento + tri = nome do elemento ligado ao Oxigênio 

  

Exemplos: 

Fe3O4 = Tetraóxido de triferro 

Pb3O4 = Tetraóxido de trichumbo 

Mn3O4 = Tetraóxido de trimanganês 

 

Peróxidos 

São óxidos que reagem com a água ou com ácidos diluídos, produzindo água oxigenada (H2O2). 

Exemplo: 

 

A nomenclatura é feita com a própria palavra peróxido. Por exemplo:  

Na2O2 - Peróxido de sódio 

 

E os peróxidos mais comuns são os de hidrogênio, e utilizando metais da família 1A e 2A. 

 

Superóxidos  

São óxidos onde o nox do oxigênio é -½ (ao invés do comum -2), além de serem formados por esses 

compostos são formados por metais alcalinos e metais alcalinos terrosos. 

A nomenclatura dos superóxidos baseia-se na seguinte regra:  

Superóxido + de + nome do elemento que acompanha o oxigênio 

Exemplo: 

K2O4: Superóxido de potássio 

Na2O4: Superóxido de sódio 

CaO4: Superóxido de cálcio 

MgO4: Superóxido de magnésio 

SrO4: Superóxido de estrôncio 

 

Bases 

I - Definição 

  

 Segundo Arrhenius, são substâncias inorgânicas que quando colocadas em presença de água 

sofrem dissociação iônica, liberando como único ânion a hidroxila (OH-). 

XOH  X+ + OH- 

 

II - Classificação  
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a) Quanto ao número de hidroxilas 

 

 Em função do número de hidroxilas(OH-) liberadas quando sofrem dissociação iônica, uma base 

pode ser classificada como: 

 

- Monobase - libera uma ânion OH-  

Ex.: NaOH  Na+ + OH- 

 

- Dibase - libera dois ânions OH-  

Ex.: Mg(OH)2  Mg+2 + 2 OH- 

 

- Tribase - libera três ânions OH-  

Ex.: Al(OH)3  Al+3 + OH- 

 

- Tetrabase - libera quatro ânions OH-  

Ex.: Pb(OH)4  Pb+4 + OH- 

 

b) Quanto à solubilidade em água 

 

 Solubilidade de uma base é a propriedade que indica o quanto uma base é capaz de se dissolver 

em água, ela pode ser classificada como: 

 

- Solúvel - Possui grande capacidade de se dissolver em água. São as bases formadas por elementos da 

família IA e NH4
+. 

 

- Parcialmente solúvel - Pouco capaz de se dissolver em água. São as bases formadas por elementos da 

família IIA. 

 

- Insolúvel - Não é capaz de se dissolver em água.  São as bases formadas pelos demais elementos. 

 

 

 

 

 

c) Quanto à força 

 

 A força de uma base é dada pela sua capacidade de liberar OH- (sofrer dissociação iônica) quando 

colocadas em presença de água, quanto maior a quantidade de OH- liberados, maior será a força da base.  

 

- Forte - São as bases formadas por elementos da família IA e IIA. 

- Fraca - São as bases formadas pelos demais elementos. 

IMPORTANTE: As bases formadas por Mg(OH)2 e Be(OH)2, que são elementos da família IIA, são 

consideradas insolúveis e fracas. 
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III - Nomenclatura 

 

- Elementos com NOX fixo:  

Família IA, IIA, Ag+1, Zn+2, Cd+2, Al+3 e  NH4
+. 

 

Hidróxido de nome do elemento  

Ex.: 

NaOH - Hidróxido de sódio 

Mg(OH)2 - Hidróxido de magnésio 

Al(OH)3 - Hidróxido de alumínio 

 

- Elementos com NOX variável: 

Fe, Co, Ni = +2 ou +3 

Cu, Hg = +1 ou +2 

Au = +1 ou +3 

Pb, Pt, Sn = +2 ou +4 

 

Hidróxido de nome do elemento + NOX(em romanos) 

ou 

Hidróxido de nome do elemento + sufixo OSO (menor NOX) / sufixo ICO (maior NOX) 

 

Ex.: 

CuOH - Cu com nox +1 - Hidróxido de cobre I ou Hidróxido cuproso 

Cu(OH)2 - Cu com nox +2 - Hidróxido de cobre II ou Hidróxido cúprico 

 

Pb(OH)2 - Pb com nox +2 - Hidróxido de chumbo II ou Hidróxido plumboso 

Pb(OH)4 - Pb com nox +4 - Hidróxido de chumbo IV ou Hidróxido plúmbico 

 

IV - Formulação das bases 

Quando precisamos montar a fórmula de uma base a partir de seu nome, basta unir o cátion desejado ao 

ânion OH- . 

Note que a carga total do OH-  deverá anular a carga total do cátion. 

Ex.:  

Hidróxido de cálcio  

Ca+2 e OH-  

logo para anular a carga +2 do cálcio precisamos de 2 ânions OH- 

Ca+2  +  2OH-  → Ca(OH)2 

 

Hidróxido férrico 

Fe+3 e OH-  

logo para anular a carga +3 do ferro precisamos de 3 ânions OH- 

Fe+3  +  3OH-  → Fe(OH)3 

 



 
 

 

 

6 

Química 
 

 

 

 

 

 

Sais 

I - Definição 

 

 Sal é toda substância, que em solução aquosa, libera pelo menos um cátion diferente de H+ e um 

ânion diferente de OH-. 

XA X+ + A- 

 

II - Classificação  

 

a) Sal neutro 

 

 Não apresenta hidrogênio(H) ionizável e nem hidroxila(OH-) em sua composição. 

Ex.: 

NaCl, BaSO4 e CaCO3 

 

b) Sal ácido ou hidrogenossal 

 

 Apresenta H ionizável em sua composição. 

Ex.: 

NaHCO3, KHSO4 

  

c) Sal básico ou hidroxissal 

 

 Apresenta o ânion OH- em sua composição. 

Ex.: 

Ba(OH)Cl, Ca(OH)Br 

 

d) Sal hidratado 

 

 Possui moléculas de H2O associadas ao seu retículo cristalino. 

Ex.: 

CuSO4 . 5H2O 

CaSO4 . 2H2O 

 

e) Sal duplo 
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 Sal que apresenta dois cátions diferentes(exceto o H ionizável), ou dois ânions diferentes(exceto 

OH-). 

Ex.: 

NaLiSO4 , AlSO4I 

 

III - Reação de neutralização 

 

 Um sal pode ser obtido através de uma reação chamada reação de neutralização, que consiste em: 

 

ácido + base → sal + água 

 

Ex.: 

HCl + NaOH → NaCl + H2O  

 

Essa reação pode ocorrer de forma total ou parcialmente. 

 

 

 

 

- Neutralização total 

 

 Ocorre quando um ácido e uma base reagem e a quantidade de H+ do ácido é 

estequiometricamente  igual a quantidade de OH- da base. 

 

Ex.: 

ácido + base → sal + água 

H2SO4 + Mg(OH)2 → MgSO4 + 2 H2O 

 

óxido básico + ácido  → sal + água 

CaO + 2HBr → CaBr2 + H2O 

 

óxido ácido + base → sal + água 

CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O 

 

óxido ácido + óxido básico → sal 

CO2 + CaO → CaCO3 

 

óxido anfótero + ácido → sal + água 

ZnO + H2SO4 → ZnSO4 + H2O 

 

óxido anfótero + base → sal + água 

Al2O3 + 2KOH → 2KAlO2 + H2O  
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- Neutralização parcial 

 

 Ocorre quando um ácido e uma base reagem e as suas quantidade de H+ e OH- são 

estequiometricamente diferentes. Produzindo um sal ácido ou um sal básico 

 

Ex.: 

H2SO4 + NaOH → NaHSO4 + H2O 

HNO3 + Mg(OH)2 → MgOHNO3 + H2O 

 

IV - Nomenclatura 

  

 A nomenclatura de um sal será dada a partir do nome do ânion derivado do seu ácido formador. 

 

Para derivados de hidrácidos: 

 

 nome do ânion + ETO de nome do cátion 

 

SUFIXO ÁCIDO SUFIXO SAL 

ÍDRICO ETO 

 

Ex.: 

NaCl → Cloreto de sódio 

KBr → Brometo de potássio 

 

Para derivado de oxiácidos: 

 

prefixo + nome do ânion + sufixo de nome do cátion 

 

NOX* PREFIXO SUFIXO ÁCIDO SUFIXO SAL 

+1 ou +2 HIPO OSO ITO 

+3 ou +4 - OSO ITO  

+5 ou +6 - ICO ATO 

+7 PER ICO ATO 

* NOX do elemento central 

 

Cuidado!  
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C+4, Si+4 e B+3 = ATO 

 

Ex.: 

BaSO4 → Sulfato de bário 

NaClO → Hipoclorito de sódio 

CaCO3 → Carbonato de cálcio  

 

V - Formulação 

 

  

 

Ex.: 

Nitrato de cálcio 

Ca+2 e NO-
3   = Ca3(NO3)2 

 

Carbonato de magnésio 

Mg+2 e CO3
-2  = MgCO3 

 

Sulfato de sódio 

Na+ e SO4
+2  = Na2SO4 

 

Cloreto de potássio 

K+ e Cl- = KCl 
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Exercícios 

 

1. Considere os seguintes óxidos: CaO,  CO,  2N O,
 2CO ,

 2NO
 e 2K O.

 

 

Dentre os óxidos citados, aqueles que interagem com água originando soluções aquosas com pH 7  

a 25 C  são  

a) 2N O  e 2NO     

b) CaO  e 2K O     

c) 2K O  e 2N O     

d) 2CO  e 2NO     

e) CaO  e CO     

 

2. Para desentupir um cano de cozinha e para combater a acidez estomacal, necessita-se 
respectivamente, de uma base forte e solúvel e de uma base fraca e parcialmente solúvel. Consultando 
a tabela acima, conclui-se que as fórmulas dessas bases podem ser: 
a) Ba(OH)2 e Fe(OH)3.            

b) Al(OH)3 e NaOH. 

c) KOH e Ba(OH)2.                 

d) Cu(OH)2 e Mg(OH)3. 

e) NaOH e Mg(OH)2. 

 

3. O hidróxido de sódio é um sólido iônico branco, altamente higroscópico. Sendo uma base muito forte, 
possui efeito altamente corrosivo sobre a pele. A fórmula química do hidróxido de sódio é __________ 
e, quanto à força podemos classificá-la como uma base _________ . 
a) NaOH e forte.            

b) NaOH e fraco. 

c) KOH e forte.                 

d) KOH e fraco. 

e) Ca(OH)2 e forte. 

 

4. Alguns produtos comercializados no mercado têm como principais componentes substâncias 
inorgânicas, nas quais o elemento químico sódio encontra-se presente. 
 

Na tabela abaixo, segue a relação de algumas dessas substâncias. 

 

Produtos comercializados Substâncias inorgânicas 

Água sanitária Hipoclorito de sódio 

Desentupidores de pia Hidróxido de sódio 

Sal de cozinha Cloreto de sódio 

Fermento químico  Hidrogenocarbonato de sódio 

Creme dental Fluoreto de sódio 
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Assinale a alternativa na qual encontram-se as fórmulas químicas das substâncias inorgânicas 

presentes nos produtos comercializados, na ordem que aparecem na tabela, de cima para baixo.  

    

 

5. O hipoclorito de sódio é um sal utilizado frequentemente em soluções aquosas como desinfetante e/ou 
agente alvejante. Esse sal pode ser preparado pela absorção do gás cloro em solução de hidróxido de 
sódio mantida sob resfriamento, de modo a prevenir a formação de clorato de sódio. As soluções 
comerciais de hipoclorito de sódio sempre contém quantidade significativa de cloreto de sódio, obtido 
como subproduto durante a formação do hipoclorito. 
Assim, é correto afirmar que as fórmulas químicas do hipoclorito de sódio, clorato de sódio e cloreto 

de sódio são, respectivamente,   

 

 

6. Um óxido básico é um óxido iônico que reage com água tendo um hidróxido como produto. 
 

São óxidos básicos todas as seguintes substâncias:  

a) 2 3 2CO , SO , TiO .     

b) 2 2CaO, Na O, K O.     

c) 4CaSO , MgO, CO.     

d) 2 2 2Li O, Mg(OH) , SiO .     

e) 3 4KHO , CaO, BaSO .     

     

7. A exposição dos atletas ao sol intenso exige cuidados especiais com a pele. O dióxido de titânio é 
usado em vestimentas a fim de proteger os atletas da radiação solar. A fórmula química do dióxido de 
titânio é __________, trata-se de um óxido __________ formado por um __________ e oxigênio. 
 

Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas.  

a) TiO2 – iônico – não metal    

b) Ti2O – molecular – não metal    

c) TiO2 – iônico – metal    

d) Ti2O – iônico – não metal    

e) TiO2 – molecular – metal    
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8. “Para que um cabelo crespo ou cacheado possa ficar liso, o produto alisante altera as suas ligações 
químicas (hidrogênio e queratina) e, juntamente com ação de outros ingredientes, como formaldeído, 
soda cáustica (hidróxido de sódio) e compostos a base de amônia, o efeito do alisamento não é 
interrompido com uma simples lavagem (alisamento permanente) e pode permanecer por vários meses. 
Já o alisamento temporário (chapinha, prancha), quebra ligações químicas do cabelo que podem 
retornar ao estado natural com um simples contato com a água. 
Nos produtos alisantes é possível encontrar outras substâncias ativas, como tioglicolato de amônio, 

cal hidratada (hidróxido de potássio), hidróxido de lítio. Eles produzem efeitos parecidos aos da 

soda cáustica e do formaldeído, como a vermelhidão na pele, coceiras e, se utilizados de forma 

inadequada, podem provocar queimaduras.” 

Fonte: http://www.ecycle.com.br 

 

Cite a alternativa em que as bases destacadas no texto estão corretamente representadas.  

a) NaOH, KOH, Li(OH)2 

b) NaOH, KOH, LiOH 

c) Na(OH)2, KOH, LiOH 

d) NaOH, Al(OH)3 e LiOH 

e) NaOH, KOH e Fe(OH)2 

 

9. A soda cáustica pode ser usada no desentupimento de encanamentos domésticos e tem, em sua 
composição, o hidróxido de sódio como principal componente, além de algumas impurezas. A soda 
normalmente é comercializada na forma sólida, mas que apresenta aspecto “derretido” quando exposta 
ao ar por certo período. 
 

O fenômeno de “derretimento” decorre da 

a) absorção da umidade presente no ar atmosférico. 

b) fusão do hidróxido pela troca de calor com o ambiente. 

c) reação das impurezas do produto com o oxigênio do ar. 

d) adsorção de gases atmosféricos na superfície do sólido. 

e) reação do hidróxido de sódio com o gás nitrogênio presente no ar. 

 

10. A dissolução de uma certa substância em água é representada pela equação: 
 

M(OH)2 + n H2O → M+2 + 2 OH- 

 

a base que pode representar a dissolução é a de: 

a) hidróxido de amônio  

b) hidróxido de alumínio 

c) hidróxido de sódio 

d) hidróxido de cálcio 

e) hidróxido plúmbico  
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Gabarito 

 

1. B 

pH 7  a 25 C  implica em soluções básicas.  

Os óxidos dos grupos 1 e 2 da classificação periódica reagem com água formando soluções aquosas 

básicas ou alcalinas, ou seja, são classificados como óxidos básicos. 

 

Dentre os óxidos citados, vem: 

2 2

2 2

CaO H O Ca(OH)

K O H O 2 KOH

+ →

+ →
   

 

2. E 

Necessita-se respectivamente, de uma base forte e solúvel (NaOH- Na é um metal alcalino) e de uma 

base fraca e parcialmente solúvel (MgOH2 -o hidróxido de magnésio é uma base fraca e parcialmente 

solúvel mesmo sendo um proveniente de um metal alcalino terroso) 

 

3. A 

Todas as bases formadas por metais alcalinos (grupo 1) serão classificadas como bases fortes e são 

solúveis em meio aquoso. 

 

4. B 

Produtos comercializados Substâncias inorgânicas 

Água sanitária Hipoclorito de sódio -  (NaClO) 

Desentupidores de pia Hidróxido de sódio - (NaOH) 

Sal de cozinha Cloreto de sódio - NaCl 

Fermento químico  
Hidrogenocarbonato de sódio – 

NaHCO3 

Creme dental Fluoreto de sódio - NaF 

 

5. A 

HClO + NaOH →  NaClO 

HClO3 + NaOH → NaClO3 

HCl + NaOH → NaCl 

 

6. B 

São óxidos básicos (possuem metais das famílias IA e IIA) e reagem com água produzindo bases, as 

seguintes substâncias: 2 2CaO, Na O, K O.    

 

7. c 

A fórmula do dióxido de titânio é TiO2. O titânio é um elemento metálico e, portanto, forma com oxigênio, 

ligações iônicas.   
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8. B 

NaOH, KOH, LiOH; Respectivamente hidróxido de sódio, hidróxido de potássio e hidróxido de lítio. 

 

9. A 

Ocorre a reação da base com a água presente no ar. Vale lembrar que bases do grupo 1 são solúveis. 

 

10. D 

Ca(OH)2 → Ca 2+ + 2 OH- 
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Relações numéricas e Estequiometria simples  

Resumo 

 

Relações numéricas 
 
I - unidade de massa atômica 
 

A unidade de massa atômica é uma unidade de medida de massa utilizada para expressar a massa 
de partículas atômicas. Ela é definida como 1/12 da massa de um átomo de carbono-12 em seu estado 
fundamental. 

 
II - Massa atômica 
 

A massa atômica de um elemento é a média da sua massa e ocorrência dos seus isótopos na 
natureza. A massa atômica do átomo é expressa em u. 
 

 
 

A = massa do isótopo 
P = % de ocorrência do Isótopo 
P1 + P2 + … + Pn = 100% 
 

Ex.: 
B10 ocorrência 20% 
B11 ocorrência 80% 
 

MA = (10 × 20 + 11 × 80) / 100% 
MA = 10,8u 
 

III - Número de massa 
 

O número de massa de um elemento é dado pelo somatório da quantidade de prótons ou número 
atômico, com os de nêutrons existentes no núcleo. 
 

A = p + n  ou  A = Z + n 
 

IV - Massa molecular 
 

A massa molecular corresponde à soma das massas atômicas dos elementos que compõem uma 
determinada substância. 

Massa molecular = ΣMA 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Unidade_de_medida
https://pt.wikipedia.org/wiki/Massa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Carbono-12
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Ex.: 
Dadas as massas atômicas: Ca = 40u, H = 1u, S = 32u, O = 16, C = 12u. 
H2SO4 = 2 + 32 + 64 = 98u 
CaCO3 = 40 + 12 + 48 = 100u 
 

V -  Número de avogadro 
 

O número de Avogadro é a quantidade de entidades elementares (átomos, elétrons, íons, moléculas) 
presentes em 1 mol de qualquer substância. 
 

1 mol = 6,02 x 1023 unidades elementares 
 

VI - Massa molar 
 

 É a massa em gramas presente em 6,02 x 1023 unidades elementares de determinada espécie, ou 
seja, a massa presente em 1 mol de qualquer substância. Numericamente as massas atômica e molar são 
iguais. 
 

Ex.: 
1 mol O2 = 6,02 x 1023 moléculas de O2 = 32g de massa molar 
1 mol H2SO4 = 6,02 x 1023 moléculas de H2SO4 = 98g de massa molar 
1 mol Fe = 6,02 x 1023 átomos de Fe = 56g de massa molar 
 

VII - Volume molar 
 

O volume molar é o volume ocupado por 1 mol de qualquer gás. 
 

VIII - Volume molar nas CNTP 
 

1 mol = 22,4 litros 
 

CNTP = Condições normais de temperatura e pressão, Em que a pressão é igual a 1 atm e a 
temperatura é de 273 K (0ºC). 
 

Para provarmos que 1 mol de qualquer gás nas CNTP ocupa o volume de 22,4L, podemos jogar tais 
valores na equação de Clapeyron. 
 

P . V = n . r . T 
 

Onde: 
P = pressão (atm) 
V = volume (litros) 
n = número de mol 
r = constante dos gases (valor = 0,082) 
T = temperatura (Kelvin) 
 

Para gases nas CNTP: 
 

P . V = n . r . T 
1 . V = 1 . 0,082 . 273 
V = 22,4L 
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Importante! 
CATP = Condições Ambientais de Temperatura e Pressão, em que a pressão também é de 1 atm, 

mas a temperatura é de 298 K (25 ºC), o volume molar passa a ser 25 L, ou seja, 1 mol = 25 litros. 
 

P . V = n . r . T 
1 . V = 1 . 0,082 . 298 
V = 25L 
 

Ex.: 
Nas CNTP: 
1 mol O2 = 22,4L 
2 mol O2 = 44,8L 
½ mol N2 = 11,2L 
 

IX - Volume molar fora das CNTP 
 

Para calcular os volumes molares fora das CNTP, utilizamos a equação de Clapeyron. 
 

P . V = n . r . T 
Onde: 
P = pressão (atm) 
V = volume (litros) 
n = número de mol 
r = constante dos gases (valor = 0,082) 
T = temperatura (Kelvin) 
 

Ex.: Qual o volume ocupado por 1 mol de O2 a 2 atm e 100k. 
P . V = n . r . T 
2 . V = 1 . 0,082 . 100 
V = 16,4L de O2 

 
 

ESTEQUIOMETREIA 
 

Cálculo estequiométrico ou estequiometria é o cálculo das quantidades de reagentes e/ou produtos das 

reações químicas baseados nas leis ponderais e proporções químicas. 

Na estequiometria temos que estar cientes das informações quantitativas que uma reação química pode 

representar, por exemplo: 

 

 

 

De acordo com as leis das reações, as proporções acima são constantes, e isso permite que eu monte uma 

regra de três para calcular as quantidades envolvidas numa reação genérica. Por exemplo: 

 

N2(g)             +              3 H2(g)              →             2 NH3(g) 
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1 mol de N2      reage com    3 mol de H2     produzindo 2 mol de NH3 

 

Sendo assim, caso eu queira saber quantos mol de amônia eu produzo com 10 mol de N2 basta eu montar 

uma regra de simples partindo da reação dada e relacionando o dado da questão(10 mol) com o X. 

 

 
Portanto, se eu sei que 1 mol de N2 produzem 2 mol de NH3 eu posso chegar a conclusão que com 10 mol 

de N2 eu produzo 20 mol de NH3 . 

Analogamente podemos utilizar qualquer uma das unidades apresentadas como dados ta questão, por 

exemplo usando a massa: 

 

 

 

Como 1 mol de N2 equivale a 28g e produzem 34g de NH3, com uma regra de três simples consigo descobrir 

quanto de NH3 eu consigo produzir utilizando apensas 10g de N2. 

 

Resumindo: 

1º) Escrever a equação química mencionada no problema.  

2º) Balancear ou acertar os coeficientes dessa equação (lembre-se de que os coeficientes indicam a 

proporção em mols existente entre os participantes da reação).  

3º) Estabelecer uma regra de três entre o dado e a pergunta do problema, obedecendo aos coeficientes da 

equação, que poderá ser escrita em massa, ou em volume, ou em mols, conforme as conveniências do 

problema. 

 

Casos gerais 

 

1.1) Quando o dado e a pergunta são expressos em massa 

 

Calcular a massa de amônia (NH3) obtida a partir de 3,5 g de nitrogênio gasoso(N2) (massas atômicas: N = 

14; H = 1).  

Resolução: 

1 N2(g) + 3 H2(g)  → 2 NH3(g) 

  1 mol de N2 = 28g 

  2 mol de NH3 = 2x17g(14+3) = 34g , logo... 

 

28g de N2 
_________ 34g de NH3 
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3,5g de N2 
______  X de NH3 

            X = 4,25g de NH3 

 

Neste exemplo, a regra de três obtida da equação foi montada em massa (gramas), pois tanto o dado como 

a pergunta do problema estão expressos em massa. 

 

1.2) Quando o dado é expresso em massa e a pergunta em volume(ou vice-versa) 

 

Calcular o volume de gás carbônico obtido, nas condições normais de pressão e temperatura, utilizando de 

290 g de gás butano (massas atômicas: C = 12; O = 16; H = 1).  

Resolução: 

C4H10(g) + 13 O2(g) → 4 CO2(g) + 5 H2O(g) 

                                                                                 2 

Lembrando a definição de Condições Normais de Temperatura e Pressão(P =1 atm ; T = 0ºC): 

1 mol de qualquer gás na CNTP ocupam 22,4L. 

 

58g de C4H10   __________ 4 x 22,4L de CO2  

290g de C4H10
 _______  X 

X = 448L de CO2 (Nas CNTP) 

 

Agora a regra de três é, “de um lado”, em massa (porque o dado foi fornecido em massa) e, “do outro lado”, 

em volume (porque a pergunta foi feita em volume).  

 

1.3) Quando o dado e a pergunta são expressos em volume  

 

Um volume de 15 L de hidrogênio(H2), medido a 15 ° C e 720 mmHg, reage completamente com cloro. Qual 

é o volume de gás clorídrico(HCl)  produzido na mesma temperatura e pressão?  

Resolução: 

 

H2(g) + Cl2(g) → 2 HCl(g) 

 

1 volume de H2  
____produz____  2 volumes de HCl 

 

1L de H2  
________ 

 2L de HCl 

15 de H2  
 ________  V de HCl 

 V = 30L de HCl (a 15 ° C e 720 mmHg, ou seja, fora das CNTP)  

O cálculo estequiométrico entre volumes de gases é um cálculo simples e direto, desde que os 

gases(reagente e produto) estejam nas mesmas condições de pressão e temperatura. 

 

1.4) Quando o dado é expresso em massa e a pergunta em mols (ou vice-versa) 
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Quantos mols de gás oxigênio são necessários para produzir 0,45 gramas de água?  

(Massas atômicas: H = 1; O = 16) 

 

Resolução: 

 

H2(g) + O2(g) → 2 H2O(g) 

 

1 mol de O2
 ________

 2 x 18g de H2O 

X mol de O2
 ________ 0,45g de H2O 

X = 0,0125 mol de O2 ou 1,25 x 10² mol de O2 

 

1.5) Quando o dado é expresso em massa e a pergunta em número de partículas(ou vice-versa) 

 

Quantas moléculas de gás carbônico podem ser obtidas pela queima completa de 4,8 g de carbono puro?  

(Massa atômica: C = 12)  

Resolução: 

 

C + O2 → CO2 

 

12g de C _______ 6,02 x 10²³ moléculas de CO2 

4,8g de C _______ X moléculas de CO2 

X = 2,4 x 10²³ moléculas de CO2 

 

1.6) Havendo duas ou mais perguntas  

(Neste caso, teremos uma resolução para cada uma das perguntas feitas) 

 

Quais são as massas de ácido sulfúrico e hidróxido de sódio necessárias para preparar 28,4 g de sulfato de 

sódio? (Massas atômicas: H = 1; O = 16; Na = 23; S = 32)  

 

Para a massa do ácido sulfúrico(H2SO4): 

H2SO4(aq) + 2 NaOH(aq) → Na2SO4(aq) +2  H2O(liq) 

 

98g de H2SO4  _____  142g de Na2SO4 

X  de H2SO4  _____  28,4g de Na2SO4 

 X = 196g de de H2SO4 

 

Para a massa do Hidróxido de sódio(NaOH): 

 

2 x 40g de NaOH ______ 142g de Na2SO4 

     Y  de NaOH     ______  28,4g de Na2SO4 

Y = 16g de NaOH      
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Exercícios 

 

1. Calcule a massa molecular das substâncias abaixo.  
a) Sulfato de hidrogênio (ou ácido sulfúrico): H2SO4  

b) Fosfato de hidrogênio (ou ácido fosfórico): H3PO4  

c) Pirofosfato de hidrogênio (ou ácido pirofosfórico): H4P2O7  

d) Propanona (acetona): C3H6O  

e) Ácido acético (ácido etanoico): C2H4O2 

 

2. A Calcule a massa molecular dos sais inorgânicos relacionados a seguir.  
a) Sulfato de alumínio: AL2(SO4 )3  

b) Fosfato de bário: Ba3(PO4 )2  

c) Sulfato de amônio: (NH4 )2SO4  

d) Ferricianeto de cálcio: Ca3[Fe(CN)6]2 

 

3. A massa de 3 átomos de carbono 12 é igual à massa de 2 átomos de um elemento X. Pode-se dizer, 
então, que a massa atômica de X, em u, é:  
a) 12  

b) 36  

c) 24  

d) 3  

e) 18 

 

4. Os microprocessadores atuais são muito pequenos e substituíram enormes placas contendo inúmeras 
válvulas. Eles são organizados de forma que apresentem determinadas respostas ao serem percorridos 
por um impulso elétrico. Só é possível a construção de dispositivos tão pequenos devido ao diminuto 
tamanho dos átomos. Sendo estes muito pequenos, é impossível contá-los.  
A constante de Avogadro – e não o número de Avogadro – permite que se calcule o número de 

entidades – átomos, moléculas, fórmulas unitárias, etc. – presentes em uma dada amostra de 

substância. O valor dessa constante, medido experimentalmente, é igual a 6,02 ∙ 1023 mol–1. Com 

relação ao assunto, julgue os seguintes itens.  

(01) A constante de Avogadro é uma grandeza, sendo, portanto, um número (6,02 ∙ 1023) multiplicado 

por uma unidade de medida (mol–1).  

(02) A constante de Avogadro, por ser uma grandeza determinada experimentalmente, pode ter seu 

valor alterado em função do avanço tecnológico.  

(03) Massas iguais de diferentes elementos químicos contêm o mesmo número de átomos.  

(04) Entre os elementos químicos, o único que, em princípio, não está sujeito a uma variação de 

massa atômica é o isótopo do carbono de massa 12,00 u. 

SOMA: (   ) 
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5. Qual a quantidade de matéria de gás nitrogênio, N2, que a 0 °C e 1 atm (CNTP) ocupa o volume de 112 
L? Volume molar nas CNTP = 22,4 L/mol. 
 

6. O hipoclorito de sódio tem propriedades bactericida e alvejante, sendo utilizado para cloração de 
piscinas, e é vendido no mercado consumidor em solução como Água Sanitária, Cândida, Q-Boa, etc. 
Para fabricá-lo, reage-se gás cloro com soda cáustica:  
 

Cl2 (g) + 2 NaOH(aq) →  NaCL(aq) + NaCLO(aq) + H2O(L) 

 

 

A massa de soda cáustica, NaOH(aq), necessária para obter 149 kg de hipoclorito de sódio, 

NaCLO(aq), é:  

Dados: H = 1 u; O = 16 u; Na = 23 u; Cl = 35,5 u  

a) 40 kg  

b) 80 kg  

c) 120 kg  

d) 160 kg  

e) 200 kg 

 

7. O carbonato de cálcio é um calcário usado como matéria-prima na obtenção da cal, de acordo com a 
reação CaCO3 (s) → CaO(s) + CO2 (g). A massa de cal produzida na calcinação de 200 kg de carbonato 
é:  
a) 112 kg  

b) 56 kg  

c) 28 kg  

d) 100 kg  

e) 200 kg 

 

8. O alumínio (Al) reage com o oxigênio (O2 ) de acordo com a equação química balanceada a seguir:  
4 Al (s) + 3 O2 (g) →  2 Al2O3 (s) 

 

A massa, em gramas, de óxido de alumínio (Al2O3 ) produzida pela reação de 9,0 g de alumínio com 
excesso de oxigênio é:  
a) 17  

b) 34  

c) 8,5  

d) 9,0 

e) 27 

 

9. Acompanhando a evolução dos transportes aéreos, as modernas caixas-pretas registram centenas de 
parâmetros a cada segundo, constituindo recurso fundamental na determinação das causas de 
acidentes aeronáuticos. Esses equipamentos devem suportar ações destrutivas e o titânio, metal duro 
e resistente, pode ser usado para revesti-los externamente. O titânio é um elemento possível de ser 
obtido a partir do tetracloreto de titânio por meio da reação não-balanceada:  
 

TiCl4 (g) + Mg (s) →  MgCl2 (l) + Ti (s) 
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Considere que essa reação foi iniciada com 9,5 g de TiCl4 (g). Supondo-se que tal reação seja total, a 

massa de titânio obtida será, aproximadamente:  

a) 1,2 g  

b) 2,4 g  

c) 3,6 g  

d) 4,8 g 

e) 7,2 g 

 

10. Numa estação espacial, emprega-se óxido de lítio para remover o CO2 no processo de renovação do 
ar de respiração, segundo a equação:  

Li2O + CO2  →  Li2CO3  

(Dados: C = 12; O = 16; Li = 7.) 

Sabendo-se que são utilizadas unidades de absorção contendo 1,8 kg de Li2O, o volume máximo de 

CO2, medido nas CNPT, que cada uma delas pode absorver, é:  

a) 1.800 L  

b) 1.344 L  

c) 1.120 L  

d) 980 L 

e) 672 L 
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Gabarito 

 

1. Cálculo da massa molar: 

 

 

2. Cálculo da massa molar: 
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3. E 

3 átomos de C: 3 ∙ 12 = 36  2 ∙ X = 36   X = 18 

 

 

4.  

 

 

5. Volume molar nas CNTP = 22,4 L/mol 

 
6. D 

Cl2 (g) + 2 NaOH(aq) → NaCL(aq) + NaCLO(aq) + H2O(L) 

 

 

 

7. A 

CaCO3 (s) →  CaO(s) + CO2 (g) 

 

 

8. A 

MM(Al203) = 102g/mol 

4 x 27g Al ------- 2 x 102g Al2O3 

         9g Al ------- m 

 

m=9 x 2 x 1024 x 27 

 

m = 17g Al2O3 
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9. B 

MM(TiCl4) = 47,9 +4 x 35,5 = 189,9 g/mol 

 

189,9g TiCl4 ------- 47,9g Ti 

                9,5g TiCl4 ------- m 

 

 m = 2,4g Ti 

 

10. B 

i) MM(Li2O) = 2 x 7 + 16 = 30 g/mol 

 

ii)  n=1,8 . 103 g30 gmol=60 mol Li2O 

 

iii) 1 mol CO2 -------- 1 mol Li2O  →  nCO2=60mol 

 

iv) 22,4 L ------- 1mol 

                 V ------- 60 mol   →  V=1344 L  
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Desenvolvimento: funções e estratégias 

 

Resumo 

 

Você já sabe que o texto dissertativo-argumentativo é constituído por três partes: a introdução, o 

desenvolvimento e a conclusão. Após aprender sobre a importância da parte inicial do texto, a introdução, é 

hora de desvendar o “corpo” do texto: o desenvolvimento. Não basta apenas uma estrutura visualmente 

agradável de acordo com a divisão dos parágrafos, o que importa é o conteúdo e as ideias que serão 

defendidas.  

 
 

Com isso, podemos definir o desenvolvimento como um grupo de dois ou três parágrafos, em que se 

fundamenta a tese, criando uma linha de raciocínio com argumentos articulados. Vamos ver um exemplo? O 

tema abordado no parágrafo a seguir é “A discussão sobre o hábito da leitura no Brasil”. 

 

Tese: Entretanto, nos dias de hoje, tal avidez tem perdido seu espaço no meio social, vítima de uma falta de 

incentivo por parte dos setores responsáveis por criá-lo e do próprio mercado, que desestimula um hábito 

crucial na vida da população. 

 

Arg. 1: A perda do interesse pela leitura. 

Arg. 2: A escola não alimenta mais esse hábito. 

Arg. 3: O mercado também não investe nesse hábito. 

 

A estrutura do desenvolvimento 

 

Há duas partes importantes na produção de um parágrafo de desenvolvimento, conhecida pelos 

teóricos como tópico frasal e aprofundamento. A primeira consiste em um período que apresentará a síntese 

da ideia a ser desenvolvida, em outras palavras, é um resumo do que será apresentado no parágrafo.  

Já a segunda parte a ser seguida é fundamentar os seus argumentos, ou seja, confirmar a tese (que já 

foi apresentada na introdução) e utilizar de estratégias argumentativas, como alusões, dados estatísticos, 

referências filosóficas e argumentos de autoridade para defender o seu ponto de vista e, consequentemente, 

convencer o leitor acerca daquilo que você acredita.  

Assim, podemos dizer que um parágrafo de desenvolvimento é constituído por: 
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Desenvolvimento = tópico frasal + aprofundamento 

 

Veja um parágrafo sobre o mesmo tema apresentado no último exemplo: 

 

“Enquanto as instituições não fazem a sua parte, o mercado mostra a que veio: a cada dia, o preço dos 

livros em lojas físicas fica maior. Diante de um mercado digital que ainda cresce pouco no mundo, 

crescimento que ajudaria a amenizar o problema, o já baixo número de consumidores diminui ainda 

mais pelos altos valores. Prova disso é a diversificação de produtos por parte de livrarias renomadas 

em prol de não perderem seu lugar no comércio, como muitas “megastores”. A escassez na venda de 

livros traz prejuízos compensados por eletrônicos, CDs, DVDs e brinquedos. Nesse sentido, o incentivo, 

que já era pouco, é posto em xeque pela própria precificação.” 

 

Note que o exemplo se divide em duas partes: a primeira apresenta o argumento que será desenvolvido 

nas próximas linhas; a segunda, as informações importantes no embasamento dessa ideia. A primeira é o 

tópico frasal; a segunda, o aprofundamento. No exemplo, o aprofundamento é uma comprovação do 

argumento apresentado pelo tópico frasal. Como, a princípio, isso parece um tanto quanto abstrato, veja essa 

lista com algumas estratégias diferentes de elaborar essa etapa do parágrafo: 

 

• Explicar a ideia apresentada no tópico frasal; 

• Aprofundar a ideia, explorando causas e/ou consequências; 

• Apresentar evidências, comprovando e/ou ilustrando o argumento; 

• Aprofundar as premissas que sustentam essa ideia. 
 

É claro que você pode utilizar muitas dessas estratégias em um mesmo parágrafo, uma vez que elas não 

se excluem. Cabe ao parágrafo, então, demonstrar uma ideia, ou parte dela, por meio de duas ferramentas: 

 

• Apresentação de evidências (dados, estatísticas, fatos etc.); 

• Apresentação de premissas (conceitos, leis, definições, “verdades" universais etc.). 
 

Para sintetizar ainda mais essa ideia, perceba que tudo aquilo que aprofunda o tópico frasal é um conjunto 

de frases que apresentam os porquês dessa ideia. 

 

Estratégias argumentativas  

 

Para fundamentar as ideias no desenvolvimento, utilizamos as chamadas estratégias argumentativas, 

que são elementos que nos ajudarão a defender uma determinada perspectiva e contribuem para a validação 

das informações apresentadas nos parágrafos e o aprofundamento do texto, como o uso de: dados 

estatísticos, comparações, alusões literárias e artísticas, referências musicais, dados informativos de jornais 

e noticiários, abordagem entre causa e consequência, argumentos de autoridade, uso de citações, entre 

outros. 

Veja, abaixo, a construção dos tópicos frasais e como as fundamentações são realizadas a partir de 
estratégias argumentativas: 
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a) Argumento de Autoridade; 
Tema: O suicídio entre os jovens brasileiros: como enfrentar esse problema? 

 

“Segundo o Departamento de Saúde Mental e Medicina Legal da UFG, a família representa a condição 

necessária para o crescimento e desenvolvimento de vínculos que garantam a sobrevivência física, 

social e afetiva das pessoas. Contudo, o contexto familiar é considerado fator desencadeante para a 

tentativa de suicídio. Perdas de vínculos afetivos, violência doméstica ou doenças mental ou física 

colocam o adolescente em situação de vulnerabilidade. O jovem tende a ser contestador, impetuoso e, 

ao mesmo tempo, imaturo e inseguro ao se deparar com novas visões da família e da sociedade, visto 

que na adolescência a busca de referências constitui uma forte razão para a existência.” 
Disponível em: http://descomplica.com.br/blog/redacao/modelo-de-redacao-o-suicidio-entre-os-jovens-brasileiros-como-enfrentar-

esse-problema/ 
 

b) Conhecimentos geográficos; 
Tema: Fome no Brasil: Como enfrentar esse problema? 
 
“Em primeiro lugar, é importante ressaltar os fatores que contribuem para esse mal. Um deles é o 

crescimento econômico, insuficiente para acabar com a pobreza no país. Isso acontece, principalmente, 

devido à concentração de renda, que faz com que perpetue a desigualdade social, gerando a fome. Além 

disso, devemos destacar a instabilidade política, a má administração dos recursos públicos e a injusta 

estrutura fundiária, que impossibilitam o acesso dos trabalhadores aos meios de produção e concentram 

as terras nas mãos de poucos. Ademais, as próprias causas naturais, como clima, desastres ambientais, 

pragas e inundações, são responsáveis por acentuar o problema da fome, principalmente nas regiões 

Norte e Nordeste, apesar de não serem tão expressivas quanto a ação humana.” 
Disponível em: http://descomplica.com.br/blog/redacao/modelo-de-redacao-fome-no-brasil-como-enfrentar-esse-problema/ 

 
c) Dados estatísticos. 

Tema: A saúde da mulher grávida em discussão no Brasil 
 
“Outro fator importante a ser analisado é a qualidade dos serviços de saúde destinados a atender as 
gestantes, tanto no âmbito público, quanto no privado. Um dos pontos mais levantados recentemente 
sobre o sistema diz respeito à violência obstétrica. Práticas feitas durante o parto prejudicam sua boa 
evolução, aumentando o risco de sequelas graves ou morte para mãe e bebê e que atinge uma em cada 
quatro mulheres no Brasil, de acordo com a pesquisa Mulheres Brasileiras e Gênero nos Espaços Público 
e Privado, divulgada em 2010. Como fica claro no título da apuração da Fundação Perseu Abramo, esse 
cenário não se limita à rede pública, sendo, portanto, e infelizmente, um problema “democrático” em sua 
abrangência. 
Disponível em: http://descomplica.com.br/blog/redacao/redacoesexemplares/modelo-de-redacao-a-saude-da-mulher-gravida- 

em-discussao-no-brasil/ 

 

  

http://descomplica.com.br/blog/redacao/modelo-de-redacao-fome-no-brasil-como-enfrentar-esse-problema/
http://descomplica.com.br/blog/redacao/redacoesexemplares/modelo-de-redacao-a-saude-da-mulher-gravida-%0bem-discussao-no-brasil/
http://descomplica.com.br/blog/redacao/redacoesexemplares/modelo-de-redacao-a-saude-da-mulher-gravida-%0bem-discussao-no-brasil/
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Exercícios 

 

Texto para as questões 1, 2 e 3.  
Levando em consideração o parágrafo a seguir, responda: 
 
“Além de ser uma importante fonte de conhecimento, a literatura permite reflexões e auxilia no entendimento 
dos sentimentos, mesmo quando há apenas uma representação de uma realidade. Em diversas obras são 
expostas as mais diversas condições humanas e, segundo o crítico literário Roland Barthes, as dimensões 
culturais da literatura são capazes de dar ao indivíduo condições para o seu desenvolvimento. Desse modo, 
ela contribui para que o homem se transforme e, enquanto sujeito social, transforme também o seu redor.” 

 
 

1. Sobre qual tema o desenvolvimento argumenta? 
 
 

2. Que trecho apresenta o tópico frasal do argumento desenvolvido? 
 

 

3. Que trecho mostra a fundamentação desse tópico? 
 
 

Texto para as questões 4, 5 e 6. Leia a seguir um trecho de um parágrafo de desenvolvimento sobre o tema 
do ENEM 2017: “Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil”. 

 
“Primeiramente, é importante ressaltar que há entidades de ensino voltadas para a comunidade surda, mas 
elas não dão conta do efetivo dessa parcela da sociedade. Sendo assim, muitas pessoas sob essa condição 
ou ficam sem estudar, ou são encaminhadas para instituições de educação regular sem a necessária 
infraestrutura, o que pode potencializar a exclusão do deficiente dentro dos muros da escola. Por conseguinte, 
a ausência de uma formação suficiente intensifica-se pelo preconceito e gera um cidadão não preparado para 
as inserções no mercado de trabalho e nos círculos sociais em geral.” 

 
 

4. O parágrafo está completo, do ponto de vista das duas funções do desenvolvimento? 
 
 

5. Identifique que estratégias de fundamentação foram utilizadas no parágrafo. 
 

 

6. Suponha que você queira criar um segundo parágrafo de desenvolvimento para o texto. Cite um tópico 
frasal que poderia ser apresentado.  

 
Texto para as questões de 7 a 9.  
Leia o parágrafo a seguir e faça o que se pede: 

 
“Em primeiro lugar, é preciso destacar a importância da escola na solução de atos como o bullying. Isso 

porque, além da simples exposição de conteúdo, é seu dever educar o aluno para a convivência no coletivo, 

nas relações pessoais e profissionais. Paulo Freire já falava em uma “cultura da paz”, evidenciando o papel 

da educação na exposição de injustiças, incentivando a colaboração, a convivência com o diferente, a 

tolerância. Isso comprova a necessidade de as instituições trabalharem o assunto dentro e fora de sala, 

combatendo a violência entre os alunos e dos próprios professores com os estudantes. Há, porém, outro 

agente muito importante nessa luta: a família.” 
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7. Identifique, no parágrafo, o tópico frasal defendido pelo autor. 
 
 

8. Sabendo como se constrói uma fundamentação, mostre que trecho amplia o posicionamento do 
parágrafo e que estratégias foram utilizadas na sua formulação. 
 
 

9. Que outras estratégias poderiam ter sido utilizadas nesse mesmo argumento? 
 
 

Leia com atenção o parágrafo de desenvolvimento abaixo, que foi retirado de uma redação modelo 1000 no 
ENEM 2016 com o tema “Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil”. Após a compreensão 
textual, responda as questões 10, 11 e 12. 

 
“Em primeiro lugar, é notória a dificuldade que há no homem em aceitar o diferente, principalmente ao se 
tratar de algo tão pessoal como a religião. Prova disso é a presença da não aceitação das crenças alheias em 
diferentes regiões e momentos históricos, como no Império Romano antigo, com as perseguições aos 
cristãos, na Europa medieval, com as Cruzadas e no atual Oriente Médio, com os conflitos envolvendo o 
Estado Islâmico. Também pode-se comprovar a existência da intolerância religiosa pela frase popular “religião 
não se discute”, que propõe ignorar a temática para evitar os conflitos evidentes ao se tratar do assunto. 
Desse modo, nota-se que a intolerância não se restringe a um grupo específico e é, de certa forma, natural ao 
ser humano, o que, porém, não significa que não pode e deve ser combatida.” 

Disponível em: https://g1.globo.com/educacao/noticia/leia-redacoes-nota-mil-do-enem-2016.ghtml 

 
 

10. Sabendo que o parágrafo é exemplar, identifique elementos que o tornaram um desenvolvimento nota 
mil. 
 
 

11. Cite, pelo menos, dois tipos distintos de alusões (históricas, geográficas, literárias, etc.) que poderiam 
ser relacionados ao tema.  
 
 

12. Transcreva o tópico frasal do parágrafo. 
 
 

Texto para as questões 13, 14 e 15. Leia o parágrafo a seguir: 
 

“É importante mostrar antes de tudo a visão machista e opressora que existe ainda na célula mais simples da 
sociedade, a família. O patriarcalismo histórico colocou o homem como chefe e bancador da casa, ao invés 
da mulher - responsável pelas tarefas domésticas. Mesmo inúmeras conquistas, como a do mercado de 
trabalho, tenham sido conquistadas, elas continuam sendo vítimas da sensação dominadora de seus homens. 
Prova disso são os enormes casos de agressão física, violação sexual e até mesmo homicídios que ocorrem 
no meio de carinho e proteção que parecia ser o lar.” 

 
 

13. Como você já deve imaginar, um bom parágrafo não vem, apenas, de uma utilização perfeita de suas 
estruturas, mas também de alguns outros fatores, como linguagem, vocabulário e, principalmente, a 
modalidade escrita. Nesse contexto, analise o parágrafo acima e identifique problemas que, em uma 
avaliação mais detalhada, possam prejudicar a nota do autor. 
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14. Reconhecidos os erros, reescreva o parágrafo e dê a ele um conteúdo nota mil. 
 
 

15. Crie um título para a sua redação, baseado no tema em questão.  
 

 

Questão contexto 

 

Paraolimpíada do Rio: um resultado que vai além da meta de medalhas 
 
“Pessoas com deficiência vivem um duplo desafio no que diz respeito à visibilidade. Falhas urbanas como 

calçadas mal adaptadas, aliadas ao medo de não serem aceitos contribuem para que muitos fiquem 

excessivamente reclusos, longe dos olhares do resto da sociedade. Além disso, esta mesma sociedade com 

frequência busca incluir pessoas com deficiência com uma postura do tipo “para mim são todos iguais”.  

 

 
 
A tentativa é bem-intencionada, mas tem efeito negativo. “Se os traços diferenciais são ‘pasteurizados’ em 

nome de uma igualdade que não respeita a diversidade - ao contrário, passa um trator sobre ela -, então essas 

características ficam sim, invisíveis”, afirma a socióloga Marta Gil, consultora na área de deficiência. O 

problema é que as diferenças são ignoradas sem que a sociedade adote formas de incluir quem as possui. A 

Paraolimpíada é um raro evento com projeção mundial em que corpos diferentes são frontalmente exibidos, 

em toda a sua potência. Por isso, garantir público e exposição está entre as principais preocupações dos 

organizadores.  

[...] 

“O bom desempenho geral do Brasil na Paraolimpíada gera ídolos, e são eles que inspiram os novos atletas. 

Os meninos olham para nomes como [o judoca e deficiente visual] Antônio Tenório e sonham em praticar o 

esporte no alto rendimento”, afirmou Andrew Parsons, Presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, em uma 

entrevista concedida em 2015.” 
Disponível em: https://www.nexojornal.com.br/expresso/2016/09/19/Paraolimp%C3%ADada-do-Rio-um-resultado-que-vai-

al%C3%A9m-da-meta-de-medalhas 
 

A partir das informações do texto e de seu conhecimento de mundo sobre o tema, cite dois argumentos que 

poderiam ser discutidos em uma redação dissertativa-argumentativa para promover a inclusão social do 

deficiente físico no Brasil. 

https://www.nexojornal.com.br/expresso/2016/09/19/Paraolimp%C3%ADada-do-Rio-um-resultado-que-vai-al%C3%A9m-da-meta-de-medalhas
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2016/09/19/Paraolimp%C3%ADada-do-Rio-um-resultado-que-vai-al%C3%A9m-da-meta-de-medalhas
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Gabarito 

 

1. O tema fala sobre o papel da literatura na nossa formação, hoje. 

 

2. O trecho é: "Além de ser uma importante fonte de conhecimento, a literatura permite reflexões e auxilia 

no entendimento dos sentimentos, mesmo quando há apenas uma representação de uma realidade." 
 

3. O trecho é: "Em diversas obras são expostas as mais diversas condições humanas e, segundo o crítico 

literário Roland Barthes, as dimensões culturais da literatura são capazes de dar ao indivíduo condições 

para o seu desenvolvimento. Desse modo, ela contribui para que o homem se transforme e, enquanto 

sujeito social, transforme também o seu redor." 

 

4. Sim, uma vez que apresenta, em primeiro lugar, um tópico frasal, resumindo o argumento a ser defendido 

no texto e, logo depois, uma fundamentação, um embasamento desse tópico. 

 

5. Para promover o aprofundamento do argumento, o produtor do texto utilizou como fundamentação a 

exemplificação, como também, a estratégia argumentativa causa-consequência, ao apontar sobre a 

situação dos surdos no país e os seus efeitos.  

 

6. A falta de qualificação profissional, os desafios de inserção social no ambiente educacional, a falta de 

infraestrutura, o fato de a LIBRAS não ser tratada como língua materna, etc.  

 

7. "Em primeiro lugar, é preciso destacar a importância da escola na solução de atos como o bullying." 

 

8. O trecho é: "Isso porque, além da simples exposição de conteúdo, é seu dever educar o aluno para a 

convivência no coletivo, nas relações pessoais e profissionais. Paulo Freire já falava em uma “cultura da 

paz”, evidenciando o papel da educação na exposição de injustiças, incentivando a colaboração, a 

convivência com o diferente, a tolerância. Isso comprova a necessidade de as instituições trabalharem 

o assunto dentro e fora de sala, combatendo a violência entre os alunos e dos próprios professores com 

os estudantes. Há, porém, outro agente muito importante nessa luta: a família".  

As estratégias utilizadas buscam, em primeiro lugar, explicar melhor o tópico frasal e, logo depois, 

desenvolver a ideia de um testemunho autorizado ou argumento de autoridade - no caso, Paulo Freire. 

 

9. O produtor do texto poderia ter apresentado dados estatísticos comprovando o seu tópico frasal. 

Poderia, também, criar comparações históricas ou geográficas. 

 

10. Além da construção de um tópico frasal bem claro, o parágrafo buscou fundamentar bem seu argumento 

usando alusões históricas, de modo a evidenciar que os indivíduos são influenciados pelos ideais de seu 

tempo. Além disso, o candidato explica uma frase popular, vinculando as ideias ao tempo e defendendo 

um determinado ponto de vista.  

 

11. Há inúmeras referências, entre elas podemos citar: Período de Colonização no Brasil, Imposição religiosa 

cristã sobre os indígenas, a influência da cultura africana nas religiões afro-brasileiras, o movimento 

literário Barroco, a Reforma Protestante, etc.  

 

12. “É notória a dificuldade que há no homem em aceitar o diferente, principalmente ao se tratar de algo tão 

pessoal como a religião.” 
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13. O parágrafo tem alguns problemas de repetição, escolha vocabular e, principalmente, grafia.  

 

14. É importante apontar, antes de tudo, a visão machista e opressora que ainda existe na célula mais básica 

da sociedade: a família. O patriarcalismo histórico posicionou o homem como chefe e provedor da casa, 

em detrimento da mulher - responsável pelas tarefas domésticas. Mesmo que inúmeras conquistas, 

como a do mercado de trabalho, tenham sido alcançadas, elas continuam sendo vítimas da sensação de 

domínio de seus companheiros. Prova disso são os recorrentes casos de agressão física, violação sexual 

e até mesmo homicídios que ocorrem na esfera de carinho e proteção que supostamente seria o lar. 

 

15. Resposta pessoal. 

 

Questão contexto 

O uso do esporte como ferramenta de inclusão social, a influência do poder midiático para dar visibilidade 

aos deficientes físicos, a importância da representatividade, os desafios de inserção no mercado de 

trabalho, a necessidade de combater preconceitos, etc.  
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Max Weber 

Resumo 

 

Max Weber (1864 – 1920) foi um sociólogo, economista e historiador alemão, um dos fundadores da 

Sociologia, juntamente com os outros dois sociólogos clássicos, Émile Durkheim (1858 – 1917) e Karl Marx 

(1818 – 1883).  Diferentemente de Durkheim, que defendia o método comparativo, e do materialismo dialético 

de Marx, Weber desenvolveu um método de análise sociológica que ficou conhecido como método 

compreensivo, que se tornou a segunda vertente do método sociológico, tendo surgido na Alemanha.  

Weber defende que os fenômenos sociais exigem a formulação de um método próprio, distinto 

daquele utilizado pelas Ciências Naturais. Enquanto as Ciências da Natureza explicam os fenômenos a partir 

da regularidade que apresentam, as Ciências Sociais devem compreender as manifestações que ocorrem 

dentro de uma sociedade. Isso só é possível, segundo Weber, através da análise dos sentidos atribuídos pelos 

indivíduos à sua vida e à sua maneira de agir no âmbito da cultura da qual faz parte.    

Segundo Weber, a única coisa que pode ser, de fato, observada dentro de uma sociedade são os 

indivíduos, a maneira como agem e como eles compreendem suas próprias ações. A sociologia tem como 

tarefa fazer a descrição desses comportamentos, assim como interpretá-los. A unidade mínima da análise 

sociológica, portanto, são os indivíduos, e eles praticam ações sociais que estão baseadas na tradição, nos 

afetos ou na razão, o que nos remete a tese de Weber de que há quatro tipos fundamentais de ações sociais 

que explicam as causas dos fenômenos que observamos nas sociedades, são elas: ações tradicionais, ações 

afetivas, ações racionais orientadas para valores e ações racionais orientadas a fins. 

As ações tradicionais são aquelas ações que se fundamentadas em hábitos ou costumes da tradição. 

Por exemplo: Quando saímos de casa e nos dizem “Bom dia!” e respondemos também com um “Bom dia!”, 

trata-se de uma ação social baseada no hábito, independentemente, por exemplo, de ser ou não, efetivamente, 

um bom dia. Trata-se de uma forma de agir consolidada através do costume. Já as ações afetivas são aquelas 

motivadas pelo estado emocional do indivíduo e não por conta da busca por atingir qualquer fim.  Por 

exemplo: Sair correndo ao receber uma ótima notícia.   

As ações racionais orientadas a valores são ações que se fundamentam nos valores dos indivíduos 

que as praticam, ou seja, é quando os indivíduos agem levando em conta os seus princípios, 

independentemente das consequências que essas ações possam ter. Não é o fim que orienta ação, mas sim 

o valor, seja ele estético, ético, político, etc. Por exemplo: No futebol quando um jogador faz uma jogada bonita 

ou dá um drible em seu adversário, apenas pela beleza da jogada. Ou quando uma categoria faz uma 

manifestação para cobrar melhores condições de trabalho, mesmo sabendo que pode acabar sofrendo 

represália. 

Por fim, temos as ações racionais orientadas a fins, que são aquelas ações que praticamos por 

fazermos um cálculo racional para que possamos alcançar um certo fim que desejamos. Por exemplo: Se 

desejo me tornar um músico, devo estabelecer os meios através dos quais posso atingir o meu objetivo, a 

minha finalidade, que no caso é ser músico.  Assim como no caso dos que buscam ser aprovados para um 

curso de nível superior, eles devem organizar suas ações no intuito de atingir aquele objetivo.  Qual será a 

melhor alternativa para atingir o meu objetivo? Quando fazemos essa pergunta e orientamos nossas ações 

de maneira racional a fim de atingir um objetivo, estamos praticando ações racionais orientadas a fins. 
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Poder, política e Estado  

 

Em diversas situações a noção de poder, política e Estado se entrelaçam de tal forma que chega a 

ser comum nos atrapalharmos para definirmos, conceituarmos cada um dos conceitos. No entanto, do ponto 

de vista sociológico, esses três conceitos, apesar de bem próximos, possuem significados bem distintos. Na 

sociologia, entende-se por poder a possibilidade de exercer influência sobre o comportamento, as atitudes de 

alguém, seja conhecida ou não. Por política entendem-se os meios pelos quais um indivíduo, grupo social 

exerce o poder ou o conquista. Já o Estado é um modo específico de exercer o poder e, ao mesmo tempo, a 

forma como se organiza o sistema político da maior parte das sociedades. É importante salientar que o poder 

não é exclusivo ao Estado. Em relações simples, como a que temos com amigos e familiares, também 

exercemos poder. 

 

Tipos de Poder 

  

De acordo com o sociólogo Max Weber, o poder refere-se à imposição da própria vontade em uma 

relação social, mesmo quando há resistência da pessoa dominada. Quantas vezes não sofremos imposições 

dentro do círculo familiar ou mesmo no emprego, mesmo não gostando? Segundo o sociólogo, o poder está 

presente em todos os tipos de ambientes, em diferentes esferas da vida humana. Também podemos 

encontra-lo em sua forma simples (entre dois indivíduos) ou mesmo na complexa (em uma empresa, cidade 

ou país). O que há em comum é o desejo de influenciar a conduta alheia. O poder possui diversas formas de 

exercício, porém as que mais se destacam para o nosso estudo são: O poder econômico, ideológico e político. 

O poder econômico se baseia nos bens materiais como forma de influência, o ideológico na capacidade de 

formação de ideias das pessoas e o político na possibilidade de usar infinitos recursos burocráticos para 

influenciar a coletividade.  

 

O poder legítimo e as formas de dominação  

 

Até o momento falamos, exclusivamente, das relações de poder que todos estão submetidos. A 

grande questão para Weber é a da identificação da legitimação ou não do poder. Para ele, é legítimo o poder 

que a influência exercida é aceita por quem está sendo influenciado, como por exemplo, o poder exercido por 

um governante eleito democraticamente. E não é legítimo o poder que pressupõe o uso da força, como por 

exemplo, o poder exercido por um ditador. O exercício legítimo do poder é denominado por Weber como 

dominação, e ele a divide em três tipos – a dominação tradicional, a racional-legal e a carismática. A 

dominação tradicional é aquela que os indivíduos aceitam o poder exercido, pois acreditam nas crenças e 

hábitos difundidos por gerações. Já a dominação racional-legal é aceita por todos, pois se estabelece a partir 

das leis, de um conjunto burocrático de normas amplamente reconhecidas. Por fim, a dominação carismática 

é exercida através da crença de que um determinado indivíduo possui qualidades excepcionais que lhe 

permite exercer tal liderança. 
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Exercícios 

 

1. Analise a figura e leia o texto a seguir. 

 

 

Estou sentada nos ombros de um homem 

Ele está afundando sob o fardo (peso) 

Eu faria qualquer coisa para ajudá-lo 

Exceto descer de suas costas 

(Disponível em: <http://www.aidoh.dk/new-struct/About-Jens- Galschiot/CV-GB-PT.pdf>. Acesso em: 1 set. 2017.) 

 

Com a obra intitulada A sobrevivência dos mais gordos, Jens Galschiot (2002) aborda o tema da 

injustiça, uma questão constitutiva da vida social de difícil solução, como indica o texto que acompanha 

a obra. O entendimento que uma sociedade produz sobre o que se considera justo e injusto está 

fundado em padrões de valoração a respeito da conduta dos indivíduos e dos objetivos comuns da 

coletividade, bem como em sua estrutura social. Pode-se considerar que uma das expressões da justiça 

ou injustiça é a estratificação social, objeto de estudo de Max Weber. 
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Segundo o autor, na sociedade moderna ocidental, a estratificação social é  

a) estabelecida pela moral social, a qual situa o posicionamento dos indivíduos de acordo com os 

papéis sociais por eles cumpridos, tendo em vista o melhor desempenho das funções necessárias 

à sociedade. 

b) formada pelas dimensões econômica, política e ideológica, as quais estabelecem entre si relações 

necessárias que devem ser desvendadas com a descoberta de suas leis gerais invariáveis.    

c) constituída em três dimensões, a econômica, a política e a social, sendo que suas possíveis 

afinidades eletivas devem ser analisadas à luz de cada especificidade histórica em questão.    

d) composta por múltiplas dimensões, sendo a cultura a determinante para a compreensão totalizante 

dos processos históricos de desenvolvimento econômico no Ocidente.    

e) estruturada fundamentalmente na base econômica da sociedade, que subordina as esferas política, 

jurídica e ideológica de modo a perpetuar a exploração da classe dominante sobre a dominada.    

  

2. (Unicentro 2012) “Do ponto de vista do agente, o motivo é o fundamento da ação; para o sociólogo, cuja 

tarefa é compreender essa ação, a reconstrução do motivo é fundamental, porque, da sua perspectiva, 

ele figura como a causa da ação. Numerosas distinções podem ser estabelecidas e Weber realmente 

o faz. No entanto, apenas interessa assinalar que, quando se fala de sentido na sua acepção mais 

importante para a análise, não se está cogitando da gênese da ação, mas sim daquilo para o que ela 

aponta, para o objetivo visado nela; para o seu fim, em suma.” COHN, Gabriel (Org.). Max Weber: 

sociologia. São Paulo: Ática, 1979.  

 

A categoria weberiana que melhor explica o texto em evidência está explicitada em  

a) A ação social possui um sentido que orienta a conduta dos atores sociais.  

b) A luta de classes tem sentido porque é o que move a história dos homens.  

c) Os fatos sociais não são coisas, e sim acontecimentos que precisam ser analisados.  

d) O tipo ideal é uma construção teórica abstrata que permite a análise de casos particulares.  

e) O sociólogo deve investigar o sentido das ações que não são orientadas pelas ações de outros. 

 

3. (UEL 2005) Leia o texto a seguir, escrito por Max Weber (1864-1920), que reflete sobre a relação entre 

ciência social e verdade: 

 

“[...] nos é também impossível abraçar inteiramente a seqüência de todos os eventos físicos e mentais 

no espaço e no tempo, assim como esgotar integralmente o mínimo elemento do real. De um lado, 

nosso conhecimento não é uma reprodução do real, porque ele pode somente transpô-lo, reconstruí-lo 

com a ajuda de conceitos, de outra parte, nenhum conceito e nem também a totalidade dos conceitos 

são perfeitamente adequados ao objeto ou ao mundo que eles se esforçam em explicar e compreender. 

Entre conceito e realidade existe um hiato intransponível. Disso resulta que todo conhecimento, 

inclusive a ciência, implica uma seleção, seguindo a orientação de nossa curiosidade e a significação 

que damos a isto que tentamos apreender”.  

(Traduzido de: FREUND, Julien. Max Weber. Paris: PUF, 1969. p. 33.) 
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Com base no texto e nos conhecimentos sobre o tema, é correto afirmar que, para Weber: 

a) A ciência social, por tratar de um objeto cujas causas são infinitas, ao invés de buscar compreendê-

lo, deve limitar-se a descrever sua aparência. 

b) A ciência social revela que a infinitude das variáveis envolvidas na geração dos fatos sociais 

permite a elaboração teórica totalizante a seu respeito. 

c) O conhecimento nas ciências sociais pode estabelecer parcialmente as conexões internas de um 

objeto, portanto, é limitado para abordá-lo em sua plenitude. 

d) Alguns fenômenos sociais podem ser analisados cientificamente na sua totalidade porque são 

menos complexos do que outros nas conexões internas de suas causas. 

e) O obstáculo para a ciência social estabelecer um conhecimento totalizante do objeto é o fato de 

desconsiderar contribuições de áreas como a biologia e a psicologia, que tratam dos eventos 

físicos e mentais. 

 

4. (Uel 2008) De acordo com Max Weber, a Sociologia significa: “uma ciência que pretende compreender 

interpretativamente a ação social e assim explicá-la casualmente em seu curso e em seus efeitos.” Por 

ação social entende-se as ações que: “quanto ao seu sentido visado pelo agente, se refere ao 

comportamento dos outros, orientando-se por este em seu curso.” (WEBER, M. Economia e sociedade. 

traduzido por Regis Barbosa e Karen Elsabe Barbosa. vol. I. Brasília: Editora UnB, 2000. p. 3) 

 

Com base no texto, considere as afirmativas a seguir: 

I. “Mesmo entre gente humilde, porém, funcionava o sistema de obrigações recíprocas. O 

nonagentário Nhô Samuel lembrava com saudade o dia em que o pai, sitiante perto de Tatuí, lhe 

disse que era tempo de irem buscar a novilha dada pelo padrinho… Diz que era costume, se o pai 

morria, o padrinho ajudar a comadre até ‘arranjar a vida’. Hoje, diz Nhô Roque, a gente paga o 

batismo e, quando o afilhado cresce, nem vem dar louvado (pedir a benção).” 

(CANDIDO, A. Os Parceiros do Rio Bonito. São Paulo: Livraria Duas Cidades, 1982. p. 247.) 

II. “O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Não tem o raquitismo exaustivo dos mestiços neurastênicos 

do litoral. A sua aparência, entretanto, ao primeiro lance de vista, revela o contrário. Falta-lhe a 

plástica impecável, o desempeno, a estrutura corretíssima das organizações atléticas.” 

(CUNHA, E. Os Sertões. São Paulo : Círculo do Livro, 1989. p. 95.) 

III. “Não há assim por que considerar que as formas anacrônicas e remanescentes do escravismo, 

ainda presentes nas relações de trabalho rural brasileiro, […], dando com isso origem a relações 

semifeudais que implicariam uma situação de ‘latifúndios de tipo senhorial a explorarem 

camponeses ainda envolvidos em restrições da servidão da gleba’. Isso tudo não tem sentido na 

estrutura social brasileira.” 

(PRADO Jr., C. A Revolução Brasileira. São Paulo : Brasiliense, 1987. p. 106.) 

IV. “O coronel, antes de ser um líder político, é um líder econômico, não necessariamente, como se diz 

sempre, o fazendeiro que manda nos seus agregados, empregados ou dependentes. O vínculo não 

obedece a linhas tão simples, que se traduziriam no mero prolongamento do poder privado na 

ordem na ordem pública […] Ocorre que o coronel não manda porque tem riqueza, mas manda 

porque se lhe reconhece esse poder, num pacto não escrito.” 

(FAORO, R. Os donos do poder. v. 2. Porto Alegre: Editora Globo, 1973. p. 622.) 
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Correspondem ao conceito de ação social citado anteriormente somente as afirmativas 

a) II e III. 

b) I e IV. 

c) II e IV. 

d) I, II e III. 

e) II, III e IV. 

 

5. (Ufu 2002) Segundo as concepções de indivíduo e de sociedade na sociologia de Max Weber, assinale 

a alternativa correta. 

a) O indivíduo age socialmente, de acordo com as motivações e escolhas que possui e faz, podendo 

estar relacionadas ou a uma tradição, ou a uma devoção afetiva ou, ainda, a uma racionalidade. 

b) A sociedade se opõe aos indivíduos, como força exterior a eles, razão pela qual os indivíduos 

refletem as normas sociais vigentes. 

c) O gênero humano é, irremediavelmente, um ser social, condição expressa pelo fato dos homens e 

mulheres fazerem a história, mas sempre a partir de uma situação dada. 

d) O Estado capitalista nada tem a ver com as escolhas que os indivíduos fazem a partir das 

motivações que possuem, sendo, na verdade, a expressão das classes sociais em luta. 

e) O indivíduo age a partir do fato social, logo, definido pela sociedade. 

 

6. (Enem 2011) “Os três tipos de poder representam três diversos tipos de motivações: no poder 

tradicional, o motivo da obediência é a crença na sacralidade da pessoa do soberano; no poder racional, 

o motivo da obediência deriva da crença na racionalidade do comportamento conforme a lei; no poder 

carismático, deriva da crença nos dotes extraordinários do chefe. ” BOBBIO, N. Estado, Governo, 

Sociedade: para uma teoria geral da política. São Paulo: Paz e Terra, 1999 (adaptado) 

 

O texto apresenta três tipos de poder que podem ser identificados em momentos históricos distintos. 

Identifique o período em que a obediência esteve associada predominantemente ao poder carismático: 

a) República Federalista Norte-Americana. 

b) República Fascista Italiana no século XX. 

c) Monarquia Teocrática do Egito Antigo. 

d) o Monarquia Absoluta Francesa no século XVII. 

e) Monarquia Constitucional Brasileira no século XIX. 

 

7. (Unioeste 2016) Max Weber (1864-1920) afirma que “devemos conceber o Estado contemporâneo 

como uma comunidade humana que, dentro dos limites de determinado território […], reivindica o 

monopólio do uso legítimo da violência física”  

(Weber, Ciência e Política: duas vocações. São Paulo: Cultrix, 2006, p. 56). 
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Assinale a alternativa CORRETA, a respeito do significado da afirmação de Weber. 

a) Para Weber, no caso do Estado contemporâneo, apenas seus agentes podem utilizar a violência de 

modo legítimo dentro dos limites do seu território.     

b) O Estado foi sempre o único agente que pode utilizar legalmente a violência com o consentimento 

dos cidadãos – a violência dos pais contra os filhos, por exemplo, sempre foi ilegal.    

c) Atualmente, o Estado é o único agente que utiliza a violência (ameaças, armas de fogo, coação 

física) como meio de atingir seus fins – assim a segurança de todos os cidadãos está garantida.    

d) Outros grupos também podem utilizar a violência como recurso – por exemplo, as empresas 

privadas de vigilância – independente da autorização legal do Estado.    

e) Todos os cidadãos reconhecem como legítima qualquer violência praticada pelos agentes do 

Estado contemporâneo – por exemplo, quando a polícia usa balas de borracha contra grevistas. 

 

8. (Ufu 2002) Na canção Estação derradeira, de Chico Buarque, é apresentada, em breves palavras, parte 

de um retrato falado do Rio de Janeiro: 

“Rio de Janeiro 

Civilização encruzilhada 

Cada ribanceira é uma nação 

À sua maneira 

Com ladrão 

Lavadeiras, honra, tradição 

Fronteiras, munição pesada”. 

CD FRANCISCO, Chico Buarque, RCA, 1987. 

 

Relacione essa composição com a concepção do sociólogo Max Weber a respeito das características 

do Estado moderno e aponte a alternativa correta. 

a) De acordo com a perspectiva weberiana, a existência de uma “cidade partida”, como o Rio de 

Janeiro, seria reflexo de uma “nação partida” em que os meios de violência são monopolizados 

pelas classes dominantes para oprimir as classes dominadas. 

b) Segundo a concepção weberiana, é típico de toda e qualquer sociedade de classes ou estamental 

a concorrência entre poderes armados paralelos que põem, permanentemente, em questão a 

possibilidade da existência do monopólio do uso legítimo da violência. 

c) De acordo com Weber pode-se afirmar que, no limite, o Estado brasileiro não está inteiramente 

constituído como tal, uma vez que não se revela em condições de exercer, em sua plenitude, o 

monopólio do uso legítimo da violência. 

d) Conforme a ótica weberiana, no Estado moderno, com o surgimento dos exércitos profissionais, 

vive-se uma situação em que se tem “o povo em armas”, razão pela qual não seria surpreendente, 

para Weber, constatar a situação de violência que campeia, atualmente, nas metrópoles brasileiras. 

e) De acordo com Weber pode-se afirmar que, é típico de toda e qualquer sociedade de classes ou 

estamental a concorrência entre poderes armados paralelos, em que os meios de violência são 

monopolizados pelas classes dominantes para oprimir as classes dominadas. 
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9. (Uem 2017) Max Weber é um dos autores centrais para a constituição da Sociologia. Um de seus 

principais temas de investigação foi o da dominação. Para ele, os sistemas de dominação se 

vinculariam a processos de legitimação. No intuito de compreender tal situação, o autor desenvolveu 

um modelo de análise com base naquilo que denominou de três tipos ideais de dominação: o racional, 

o tradicional e o carismático. Assinale o que for correto a respeito desses três tipos weberianos de 

dominação. 

(01) Os tipos de dominação propostos por Max Weber não são encontrados de forma pura na realidade. 

(02) Para que exista dominação, é necessário que os dominados obedeçam à autoridade dos que 

detêm o poder. 

(04) Para Max Weber, a dominação carismática é baseada na veneração do poder heroico, na santidade 

e no caráter exemplar de uma pessoa. 

(08) A dominação tradicional, segundo Max Weber, consiste no desenvolvimento do aparato 

burocrático. 

(16) Max Weber define a dominação racional como aquela que não necessita dos aparatos legislativo 

e burocrático.  

Soma: (   ) 

 

10. (Ufu 2001) “Deve-se entender por ‘dominação’, (...) a probabilidade de encontrar obediência dentro de 

um grupo determinado para mandatos específicos (ou para toda sorte de mandatos). Não consiste, 

portanto, em toda espécie de probabilidade de exercer ‘poder’ ou ‘influência’ sobre outros homens. (...) 

Nem toda dominação se serve do meio econômico. E ainda menos tem toda dominação fins 

econômicos.” WEBER, Max. In: Castro, Anna Maria; Dias, Edmundo Fernandes. Introdução ao 

Pensamento Sociológico. Rio de Janeiro: Eldorado Tijuca, 1976. 

 

Com base no texto acima, analise as afirmativas: 

I. O poder decorrente de qualquer tipo ideal de dominação tem sempre um conteúdo que lhe atribui 

legitimidade, seja esta jurídica, costumeira ou afetiva. 

II. O poder decorre da posse básica e exclusiva de meios econômicos, sem a qual não há poder nas 

sociedades capitalistas. 

III. O poder emerge de mandatos extra econômicos, que são obtidos com ou sem legitimidade, apenas 

por agentes do Estado nas sociedades capitalistas. 

IV. Para ser exercido, o poder depende de coerções objetivas, físicas e materiais, embora dispense 

coerções morais para operar com legitimidade. 

 

Assinalar a alternativa correta. 

a) I e II estão corretas. 

b) I e III estão corretas. 

c) I e IV estão corretas. 

d) Apenas I está correta. 
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Gabarito 

 

1. C 

Segundo Max Weber, a estratificação social possui três dimensões: a social (status), a econômica 

(classe) e a política (partido). Somente a partir dessa diferenciação que ele analisa as diferentes formas 

de as sociedades estruturarem suas formas de desigualdade.   

 

2. A 

Para Weber, o que diferencia a ação humana das ações de todos os outros seres, vivos ou não, é que ela 

sempre tem um sentido subjetivo, uma motivação. Cabe ao sociólogo investigar as ações sociais, isto é, 

as ações humanas que envolvem alguma relação ou expectativa de relação para com o outro. 

 

3. C 

Mais talvez do que qualquer dos outros grandes sociólogos, Weber tinha uma profunda consciência das 

limitações do conhecimento sociológico, como se evidencia no texto. Isso contudo não o levou a defender 

que a sociologia deveria ser um saber meramente descritivo. 

 

4. B 

Apenas as passagens I e IV alinham-se na perspectiva weberiana, tratando das ações de indivíduos (num 

caso, nhô Samuel; no outro, o coronel) e não de grupos ou classes sociais, como o sertanejo (passagem 

II), ou mesmo de sociedades inteiras (passagem III). 

 

5. A 

Para Weber, o centro da análise sociológica deve ser o comportamento dos indivíduos e não a sociedade 

tomada em sua generalidade ou os padrões sociais. O indivíduo em suas motivações subjetivas e 

interações sociais é que é o centro - isto, naturalmente, sem negar que as instituições sociais influenciam 

o comportamento dos indivíduos. 

 

6. B 

O fascismo é um claro exemplo de regime baseado na dominação carismática, no qual o líder, no caso 

Mussolini, é visto como dotado de habilidades extraordinárias, as quais o tornam singular e digno de ser 

obedecido. 

 

7. A 

Para Weber, a grande característica do Estado moderno é o fato dele operar uma centralização do poder 

da violência. Diferente de outras sociedades históricas, no mundo moderno apenas o Estado (ou alguma 

instituição sob sua autorização) pode exercer violência sem ser considerado criminoso - o que não quer 

dizer que o uso que o Estado faz desse poder não seja eventualmente questionado. 

 

8. C 

Para Weber, o que identifica e define o Estado moderno é o monopólio do uso legítimo da força. Assim, a 

fragilidade do Estado brasileiro perante os poderes paralelos do crime revela sua não plena realização. 
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9. 1 + 2 + 4 

Diferente do que dizem (08) e (16), é a dominação racional-legal que se define e identifica por se legitimar 

através do uso de um aparato burocrático. 

 

10. D 

Diferente do que diz a assertiva II, nem toda dominação tem caráter econômico. Diferente do que diz a 

assertiva III, a dominação não é exclusiva das sociedades capitalistas e sempre exige legitimidade. 

Diferente do que diz a assertiva IV, a dominação sempre tem um caráter eminentemente moral (o 

dominado vê legitimidade em obedecer). 
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