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Tecidos epiteliais 

 

Resumo 

 

O tecido epitelial é responsável por revestir superfícies corpóreas, e tem função de proteção, de isolamento 

ou de passagem de substâncias (epitélio de revestimento) e de secreção de substâncias (epitélio glandular). 

O epitélio de revestimento pode ser classificado quanto: 

• à forma da célula (pavimentoso, cúbico ou prismático) 

• ao número de camadas (simples, estratificado ou pseudo-estratificado) 

 

 

As células epiteliais têm muitas modificações de suas superfícies, que chamamos de especializações de 

membrana. São elas:  

• Especializações laterais: zona de oclusão, desmossomos, interdigitações e junções intercelulares (GAP) 

• Especializações basais: dobras da membrana, hemidesmosomos 

• Especializações apicais: microvilosidades, cílios 
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O epitélio glandular forma as glândulas, que podem ser classificadas: 

De acordo com o local onde secretam: 

• Endócrino: Liberam sua secreção dentro dos vasos sanguíneos, sendo estas secreções principalmente 

os hormônios. 

• Exócrinas: Secretam substâncias para fora do corpo ou na cavidade de órgãos através de ductos 

secretores. 

• Mistas ou Anfícrinas: possui uma porção endócrina e uma porção exócrina. 

De acordo com a secreção: 

• Holócrinas: Secreta todo o conteúdo da célula, ou seja, a célula morre para fazer a secreção. Um 

exemplo é a glândula sebácea. 

• Apócrina: A célula perde parte do seu citoplasma, mas não morre; como a glândula mamária. 

• Merócrina: Secreta substâncias sem alterar a estrutura celular, como por exemplo as glândulas 

salivares e a lacrimar. 
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Exercícios 

 

1. Assinale a alternativa correta. 

a) As micro-vilosidades são especializações tipicamente associadas ao tecido nervoso. 

b) Os tecidos colunares e pavimentosos são tipos de Tecido Conjuntivo. 

c) A superfície basal dos epitélios se apoia numa camada de fibras extracelulares chamada 

membrana basal. 

d) O tecido epitelial fornece suporte para outros tipos de tecidos e contém poucas células dentro de 

um grande volume de matriz extracelular. 

e) O tecido epitelial é rico em fibras colágenas que oferece grande área de absorção para os 

nutrientes. 

 

2. As glândulas são agrupamentos de células especializadas na produção de substâncias úteis ao 

organismo humano. Assinale a alternativa correta quanto ao exemplo de glândula e sua morfologia. 

a) O testículo é um exemplo de glândula endócrina, pois a glândula endócrina possui um canal ou 

ducto por onde sai a secreção, que faz uma comunicação com o epitélio que a originou. 

b) A glândula hipófise é um exemplo de glândula exócrina, pois a glândula exócrina possui um canal 

ou ducto por onde sai a secreção, que faz uma comunicação com o epitélio que a originou. 

c) A glândula tireoide é um exemplo de glândula exócrina, pois a glândula exócrina possui um canal 

ou ducto por onde sai a secreção, que faz uma comunicação com o epitélio que a originou. 

d) A glândula paratireoide é um exemplo de glândula endócrina, pois a glândula endócrina não 

possui um canal ou ducto de comunicação com o epitélio que a originou; ela lança seu produto 

de secreção em capilares sanguíneos. 

e) A suprarrenal é uma glândula anfícrina ou mista, pois apresenta partes endócrinas e exócrinas 
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3. Analise a figura a seguir. 

 

Fonte: JUNQUEIRA, L. C.& CARNEIRO, J. Biologia Celular e Molecular. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000. p. 295. 

Com base na figura e nos conhecimentos sobre o tema, assinale a alternativa correta: 

a) A pele negra, representada pela figura de número III, não tem necessidade de produzir melanócitos 

quando em contato com os raios ultravioleta. 

b) Os indivíduos de pele albina estão representados pela figura II, pois, em contato com os raios 

ultravioleta produzem uma quantidade intermediária de melanócitos como conseqüência de 

problemas enzimáticos. 

c) Os indivíduos de pele clara estão representados pela figura I, o que justifica o fato da pele destas 

pessoas, quando em contato com os raios ultravioleta, ficarem vermelhas. 

d) As células epiteliais da epiderme contêm quantidade variável do pigmento melanina, colocado 

como um capuz sobre o lado do núcleo celular que está voltado para o exterior, de onde vêm os 

raios ultravioleta. 

e) Tumores malignos originados de células epiteliais de revestimento podem ser causados pela falta 

de exposição ao sol. 

 

4. Quanto à origem da secreção, uma glândula será classificada como holócrina quando: 

a) Ela apenas elimina seus produtos de secreção, não alterando sua forma e seu volume. 

b) Perde parte do seu protoplasma, tendo que se regenerar para reiniciar o processo de secreção. 

c) A célula, como um todo, acumula a secreção e se desintegra. 

d) A célula estiver em plena atividade secretora. 

e) A atividade secretora da célula estiver encerrada. 
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5. Com relação ao tecido epitelial, assinale a alternativa correta. 

a) O epitélio do intestino delgado é constituído por uma camada simples de células cilíndricas 

portando muitas microvilosidades, as quais aumentam a área de absorção de alimentos. 

b) A epiderme apresenta função de revestimento do corpo, tanto interna quanto externamente, por 

isso, possui uma camada única de células bem aderidas umas às outras. 

c) O epitélio pode ter função de secreção, como no caso das glândulas. As glândulas do epitélio 

eliminam substâncias para fora do organismo, como a glândula sudorípara, mamária e a tireoide. 

d) Os cílios são estruturas presentes na superfície de algumas células epiteliais e têm a função de 

produzir muco. Podem ser encontradas revestindo órgãos do trato respiratório e no intestino. 

e) A pele humana é formada pela epiderme e pela derme. É na epiderme onde podem ser 

encontrados os vasos sanguíneos e as terminações nervosas. 

 

 

6. Suponha que após se encontrar o corpo de um ser extraterrestre (E.T.), em uma cidade brasileira, seus 

órgãos tenham sido encaminhados para análise. Realizou-se, então, um estudo histológico que 

revelou a existência de certo tecido caracterizado por células prismáticas organizadas em pseudo-

estratificação com cílios na região apical. Considere a hipótese de terem sido utilizados os 

conhecimentos sobre a classificação e localização dos tecidos nos seres humanos para se interpretar 

o resultado do estudo histológico mencionado. Neste caso, o tecido analisado poderia ser:  

a) o tecido epitelial da traqueia  

b) o tecido conjuntivo do oviduto  

c) o tecido epitelial da mucosa intestinal  

d) o tecido conjuntivo da trompa de Falópio  

e) o tecido epitelial dos túbulos renais 
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7. O esquema abaixo é representativo de um epitélio de revestimento estratificado. Pode-se observar 

que as camadas superiores, em contato com o meio externo, são compostas por células cada vez 

mais achatadas. Além disso, essas células achatadas geralmente estão mortas e descamam do tecido. 

Um exemplo desse tipo de epitélio é encontrado no esôfago de animais carnívoros. 

 

Qual o principal motivo que leva essas células a morrerem e descamarem do epitélio? 

a) O atrito causado pelos componentes de meio externo que entram em contato com o epitélio. 

b) A justaposição das células, que cria uma falta de espaço para que todas se acomodem na 

superfície do epitélio. 

c) O contato com o meio externo, que leva a uma hiperoxigenação das células. 

d) A distância dessas células em relação às fontes de oxigênio e alimento, trazidos pelos tecidos 

adjacentes ao epitélio. 

e) O deslocamento da posição das organelas intracelulares, por conta do achatamento promovido 

pelo citoesqueleto. 
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8. As figuras abaixo são representações esquemáticas de alguns tipos de glândulas. Com relação às 

figuras, assinale o que for correto. 

 

a) Os hormônios são substâncias liberadas pelas glândulas exemplificadas na letra A. Exemplos 

desse tipo de glândula: hipófise e tireoide. 

b) As estruturas indicadas pelo número 1 são os capilares. O número 2 representa um ducto, 

presente em glândulas exócrinas. 

c) Em B, tem-se como exemplo clássico o pâncreas, que lança insulina diretamente no sangue e 

suco gástrico no intestino delgado. 

d) Em A, tem-se um exemplo de glândula endócrina, enquanto em B está exemplificada uma 

glândula exócrina. 

e) Em A e B as substâncias secretadas são chamadas da mesma forma. 
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9. A pele humana é o maior órgão do corpo humano. É constituída por dois tecidos, o tecido epitelial, a 

epiderme, formado por células em constantes divisões, que empurram as mais velhas para as 

camadas superiores, e o tecido conjuntivo, a derme, rico em diversas estruturas, tais como vasos 

sanguíneos, terminações nervosas e glândulas. Logo abaixo, não fazendo parte da pele, está a tela 

subcutânea, a hipoderme, formada pelas células adiposas responsáveis por armazenar gordura. 

 

Tendo por base essas informações, pode-se dizer que, ao fazer uma tatuagem, a agulha injetora de 

tinta penetra: 

a) Na epiderme, para que a tinta não afete os vasos sanguíneos, as glândulas e as terminações 

nervosas da derme, nem as células adiposas da hipoderme. 

b) Na derme, pois, se realizada na epiderme, a tinta injetada seria eliminada com as células 

queratinizadas mortas. 

c) Na hipoderme, para que a tinta não seja eliminada com as células queratinizadas mortas, nem 

afete os vasos sanguíneos, as glândulas e as terminações nervosas. 

d) Na camada superficial da epiderme, para que a tinta afete o mínimo possível as estruturas 

inferiores da pele. 

e) Na hipoderme, para que a tinta seja assimilada pelas células adiposas, pois são células que não 

sofrem tantas alterações ao longo do tempo. 
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10. “No Brasil, o câncer mais frequente é o de pele, correspondendo a cerca de 25% de todos os tumores 

diagnosticados em todas as regiões geográficas. A radiação ultravioleta natural, proveniente do sol, é 

o seu maior agente etiológico. As pessoas que se expõem ao sol de forma prolongada e frequente, por 

atividades profissionais e de lazer, constituem o grupo de maior risco de contrair câncer de pele, 

principalmente aquelas de pele clara.  
NO BRASIL…, 2011. 

Com base na análise do texto e dos conhecimentos sobre histologia humana, é correto afirmar: 

a) A epiderme é composta por células alongadas com predominância de substância fundamental 

intercelular e altamente vascularizada. 

b) A derme é a camada interna da pele, a qual é formada por tecido epitelial com células justapostas, 

unidas por colágeno. 

c) As glândulas sudoríparas são formadas por células epidermais com função de remoção de água 

da derme por secreção merócrina. 

d) As glândulas sebáceas são glândulas exócrinas formadas por células adiposas as quais 

acumulam gordura e são responsáveis pela lubrificação dos pelos. 

e) Os melanócitos, células especiais produtoras de melanina, são produzidos no tecido conjuntivo 

denso da epiderme sendo posteriormente transportados para o tecido conjuntivo frouxo da 

epiderme. 
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Gabarito 

 

1. C 

O tecido epitelial se encontra apoiado em uma membrana basal, responsável pela nutrição do tecido. 

 

2. D 

Glândulas endócrinas são aquelas que lançam sua secreção diretamente na corrente sanguínea. Esta 

secreção costuma ser basicamente hormonal. Um exemplo é a paratireoide, que libera o paratormônio. 

 

3. D 

A epiderme apresenta células chamadas melanócitos que produzem uma proteína chamada melanina. 

Esta proteína apresenta coloração marrom e tem como principal função proteger o material genético 

contra a radiação solar, sendo portante encontrada em maiores quantidades na porção da célula voltada 

para o exterior. A concentração e quantidade de melanina em cada tipo de pele depende do estímulo 

(influência do ambiente) e também de fatores genéticos. 

 

4. C 

Glândulas holócrinas são aquelas que a própria célula se desintegra e faz parte da secreção, havendo 

morte celular. 

 

5. A 

O intestino tem como função a bsorção de nutrientes, sendo muito importane a presença de adaptações 

da membrana como as microvilosidades para que essa absorção seja mais eficiente. Além disso, ser 

uma camada simples facilita a difusão e otimiza o transporte dessas substâncias. 

 

6. B 

A traqueia é uma região do corpo humano que possui tecido ciliar, para limpeza e retirada de muco da 

região. Além disso, é um tecido de revestimento que possui células pseudo-estratificado. 

 

7. D 

Como o tecido epitelial não é vascularizado, quanto mais espesso ele é, mais difícil é nutrir as células 

mais distantes da lâmina basal. 

 

8. B 

Na figura B vemos uma glândula endócrina e o capilar sanguíneo está representado pelo número 1. Na 

figura A, temos um ducto secretor, característico das glândulas exócrinas. 

 

9. B 

Caso a tinta ficasse na camada do tecido epitelial, ela seria facilmente perdida, já que as células deste 

tecido morrem e descamam com facilidade. A derme, localizada abaixo, é o tecido ideal para a tinta de 

tatuagem. 

 

10. C 

As glândulas sudoríparas são glândulas exócrinas, que faz secreção de maneira merócrina, ou seja, a 

secreção é completamente liberada por exocitose sem perda de partes ou morte da célula. 
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Introdução à taxonomia e programa de saúde 

 

Resumo 

 

Taxonomia 
A taxonomia é uma área da biologia que tem como objetivo classificar e agrupar os seres vivos em 

categorias de acordo com suas características e relações evolutivas. A ideia de padronizar a classificação 

dos organismos foi fundamental para a organização das espécies de acordo com o parentesco evolutivo. 

Nesse sentido, só é possível classificar taxonomicamente com base na árvore filogenética.  

O objetivo também foi universalizar internacionalmente a classificação, utilizando como base o latim. 

O sistema de classificação Systema Naturae, utilizado até hoje, foi desenvolvido por Carl Linneaus, e existem 

algumas regras que devem ser seguidas. Ele apresenta categorias taxonômicas, das mais abrangentes para 

as menos abrangentes, e são elas o Filo, Classe, Ordem, Família, Gênero e Espécie. A categoria de Reino foi 

proposta posteriormente por Whittaker. A categoria de Domínio, que fica acima da categoria de Reino, é a 

mais abrangente de todas e foi criada por Woese, sendo eles: Archaea, Bacteria e Eukaria. 

 

 
 

Todas as categorias possuem a primeira letra do nome em maiúsculo, com excessão do segundo 

nome da espécie, e são nomeadas em latim. O nome das famílias segue a seguinte regra: Entre plantas, 

fungos e algas, a família possui terminação “–aceae”. Como exemplo: Arecaceae. Para os animais, a família 

termina em “–idae”. Estes nomes não precisam estar em destaque em uma frase, como o do gênero e da 

espécie que veremos a seguir. 

O gênero deve ser escrito em destaque no texto, com itálico, negrito ou sublinhado. Caso Esteja se 

falando de um indivíduo de um gênero que não se sabe o nome específico, pode se colocar as letras “sp.” 
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após o nome do gênero, essa sigla sem estar em destaque. Esse “sp.” É uma nomenclatura genérica para 

espécie, quando ela não é conhecida ou quando não é necessário nomea-la. 

Exemplo: 

Bothrops sp. 

Aqui o gênero se refere ao grupo de serpentes peçonhentas, como a jararaca. Ao colocar o “sp.”, 

significa que não se está identificando a espécie, mas esta falando de um indivíduo deste grupo. Para falar 

do grupo deral das jararacas, basta colocar Bothrops, sem o “sp.” depois.  

 

O nome da espécie é binomial, ou seja, é formado por um epíteto genérico (o nome do gênero), escrito 

com a primeira letra maiúscula, e um apíteto específico (o nome da espécie propriamente), escrito com todas 

as letras minúsculas. Este nome binomial também deve aparecer em destaque no textoo. 

Exemplos: 

Homo sapiens  

Homo →gênero 

sapiens → epíteto específico. Esse nome sozinho não significa nada taxonomicamente, ele sempre 

deve vir acompanhado do nome do gênero para formar a espécie. 

 

Um epíteto específico pode se repetir em gêneros diferentes, agora cada combinação é única para 

uma espécie 

Exemplos: 

 
O nome “brasiliensis” é o epíteto específico de todos os animais acima, porém como o gênero é 

diferente, cada um apresenta um nome binomial próprio, não havendo confusão no momento da 

classificação. 
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Quando há subespécie, temos um nome trinomial, e o nome subespecífico é adicionado depois do 

nome da espécie, em letra minúscula: 

Exemplo: 

Rhea americana darwin 

Homo sapiens sapiens 

Isso ocorre principalmente quando existem populações em regiões geográficas diferentes, 

acumulando mutações que provocam pequenas diferenças entre elas. Contudo, preservam a característica 

de espécie por serem capazes, mesmo sendo subespécies diferentes, de se reproduzir e gerar descendentes 

férteis. 

 

Representações taxonômicas 

As relações filogenéticas entre os seres são representadas na forma de cladograma. Em um 

cladograma, podemos observar o parentesco e as relações evolutivas entre diferentes táxons (aqui, táxon é 

qualquer categoria taxonômica, determinada a partir do objetivo do estudo). Um cladograma é formado por 

ramos (as linhas) que representam as linhagens evolutivas, e os nós (pontos de bifurcação) que representam 

um evento de cladogênese, de separação de linhagens. Cada nó indica o último ancestral comum entre as 

linhagens que se separaram. 

Quando apenas um nó separa duas linhagens, chamamos estes grupos de grupos irmãos; quanto 

menos nós entre as linhagens, maior a proximidade evolutiva. A leitura do cladograma deve ser feita 

pensando que, quanto mais nas pontas, mais perto do tempo presente. Além disso, os nós podem girar no 

próprio eixo, sem perder o valor taxonômico. Esses casos estão demonstrados nas imagens abaixo. 
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Todos os cladogramas representados mostram as mesmas relações filogenéticas entre os táxons A, 

B, C, D e E. O nó em vermelho indica o ancestral comum entre A e todo o grupo (B, C, D, E), sendo a raiz do 

grupo. O nó em amarelo indica o ancestral entre as linhagens (B, C) e (D, E). E em todos os cladogramas, B e 

C são grupos irmãos, separados por um nó verde, e D e E também são grupos irmãos, separados por um nó 

azul. 

Quando se analisa mais de um táxon ao mesmo tempo, podemos classificar o grupo analisado de três 

maneiras diferentes 

• Monofilético: quando se observa táxons que apresentam um mesmo ancestral em comum (ex.: 

grupo B, C, D, E) 

• Parafilético: quando se observa um grupo sem incluir todos os descendentes do ancestral em 

comum (ex. Grupo B, C, D, sem incluir o táxon E) 

• Polifilético: análide de grupos terminais não próximos, e sem incluir seus ancestrais em comum 

(ex. grupo A, B, E) 

 

 
 
 

Veja aqui um mapa mental completo sobre taxonomia 
 

 
Conceitos de Saúde 
 

Doenças são o que tira o indivíduo do estado de saúde. Podem ser adquiridas (a pessoa adquire ao 

longo da vida, como um resfriado), hereditárias (transmitidas pelas informações genéticas, como a 

hemofilia) ou doenças congênitas (transmitidas no período embrionário ou no parto, como a eritroblastose 

fetal). 

As doenças também podem ser classificadas quanto a sua dispersão, podendo ser uma endemia 

(ocorrem de maneira constante em um local restrito), uma epidemia (quando ocorre um surto da doença) ou 

pandemia (quando o surto atinge uma escala global). 

 

• Agente etiológico - é o causador da doença 
Pode ser um vírus, bactéria, fungo, protozoário… 
Por exemplo, o Schistossoma mansoni é o agente etiológico da esquistossomose (doença). Assim, 
não podemos dizer que houve transmissão de esquistossomose (doença), mas a transmissão do 
Schistossoma mansoni (causador).  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=eCEOc7J_nqU
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• Vetor: Transmite a doença 
o Vetor mecânico - apenas transporta o parasita 

Ex: Baratas, ratos 

o Vetor biológico - transporta e faz parte do ciclo do parasita 
Ex: Aedes aegypti é o vetor do vírus da dengue 

 

• Hospedeiro definitivo - onde ocorre a reprodução sexuada 
O homem é o hospedeiro definitivo da Taenia solium. 

 

• Hospedeiro intermediário - onde ocorre a reprodução assexuada 
O porco é o hospedeiro intermediário da Taenia solium 

 

 
 

• Parasita monóxeno: possui um único hospedeiro 

• Parasita heteróxeno: possui dois ou mais hospedeiros.  

• Profilaxia: prevenção. Ex: A profilaxia da AIDS é o uso de preservativos. 

• Imunização: Apresentar anticorpos contra determinado corpo estranho (antígeno). A imunização 
pode ser ativa ou passiva. 

o Imunização ativa: O próprio indivíduo produz seus anticorpos. É possível produzir anticorpos 

de forma natural, após contrair uma doença, ou de forma artificial, ao fazer uso de vacinas. 

As vacinas estimulam o corpo a produzir anticorpos, pois possuem antígenos mortos ou 

enfraquecidos. Portanto, possuem ação preventiva e devem ser tomadas antes de se entrar 

em contato com a doença. Gera memória imunológica. 

o Imunização passiva: O indivíduo recebe anticorpos que foram produzidos por outro 

indivíduo. Pode ocorrer de forma natural, como na transmissão de anticorpos que ocorre 

entre a mãe e o feto através da placenta e do leite materno, ou de forma artificial, ao fazer 

uso de soros. O soro possui uma grande quantidade de anticorpos e é utilizado quando o 

indivíduo já entrou em contato com o antígeno, agindo de forma curativa. Exemplo: soros 

contra venenos de animais peçonhentos. Este tipo de imunização não possui capacidade de 

gerar memória imunológica. 
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Exercícios 

 

1. O esquema a seguir mostra um modelo de divergência entre espécies de alguns primatas 

representados pelos números à direita do esquema. 

 

Considerando que o modelo seja correto, a maior diferença genética será encontrada na sequência de 

bases nitrogenadas do DNA das seguintes espécies: 

a) 1 e 2 

b) 4 e 5 

c) 6 e 7 

d) 8 e 9 

e) 10 e 11 

 

 

2. Atualmente, os seres vivos são classificados em três domínios: Bacteria, Archaea e Eukarya. Todos os 

eucariotos estão incluídos no domínio Eukarya, e os procariotos estão distribuídos entre os domínios 

Bacteria e Archaea. Estudos do DNA ribossômico mostraram que os procariotos do domínio Archaea 

compartilham, com os eucariotos, sequências de bases nitrogenadas, que não estão presentes nos 

procariotos do domínio Bacteria. Esses resultados apoiam as relações evolutivas representadas na 

árvore: 

a) 

 

c) 

 

e) 

 

b) 

 

d) 
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3. No ciclo evolutivo da Taenia solium, as proglotes (segmentos) grávidas são eliminadas do intestino 

do homem juntamente com as fezes. Quando as fezes dos portadores de Taenia são lançadas à 

superfície do solo, contaminam o terreno. Os ovos embrionados liberam-se das proglotes e espalham-

se no meio externo. O embrião só abandona o ovo no interior do tubo digestivo do porco, sendo então 

lançado na circulação. O embrião, atingindo os capilares, rompe-os e acaba localizando-se nos 

músculos, onde se encista. Segundo essas informações, o homem e o porco são, respectivamente, os 

hospedeiros 

a) definitivo e vetor. 

b) definitivo e de transporte. 

c) definitivo e intermediário. 

d) intermediário e definitivo. 

e) intermediário e vetor. 

 

 

4.  

Os Bichinhos e O Homem 

Arca de Noé 

Toquinho & Vinicius de Moraes 

Nossa irmã, a mosca 

É feia e tosca 

Enquanto que o mosquito 

É mais bonito 

Nosso irmão besouro 

Que é feito de couro 

Mal sabe voar 

Nossa irmã, a barata 

Bichinha mais chata 

É prima da borboleta 

Que é uma careta 

Nosso irmão, o grilo 

Que vive dando estrilo 

Só pra chatear 

MORAES, V. A arca de Noé: poemas infantis. São Paulo: Companhia das Letrinhas, 1991. 

O poema acima sugere a existência de relações de afinidade entre os animais citados e nós, seres 

humanos. Respeitando a liberdade poética dos autores, a unidade taxonômica que expressa a 

afinidade existente entre nós e estes animais é 

a) o filo. 

b) o reino. 

c) a classe. 

d) a família. 

e) a espécie. 
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5. Desde 2013, a cobertura vacinal para doenças como caxumba, sarampo, rubéola e poliomielite vem 

caindo ano a ano em todo o país, devido, entre outros motivos, ____I____. Contudo, sabe‐se que a vacina 

é o único meio de prevenir essas doenças e consiste na inoculação de _____II_____. As lacunas I e II 

podem ser corretamente preenchidas por: 

a) I à baixa incidência dessas doenças atualmente, não representando mais riscos à saúde pública. 

II anticorpos que estimulam uma resposta imunológica passiva contra uma doença específica, 

em pessoas saudáveis.  

b) I a movimentos antivacinação, que têm se expandido pelo mundo. II vírus patogênicos 

modificados em laboratório, causando a cura pela competição com os vírus não modificados da 

pessoa doente.  

c) I a movimentos antivacinação, que têm se expandido pelo mundo. II antígenos do agente 

patogênico, estimulando uma resposta imunológica ativa, em pessoas saudáveis.  

d) I ao alto custo dessas vacinas, não coberto pelo sistema público, o que as torna inacessíveis a 

grande parte da população. II antígenos do agente patogênico para garantir a cura em um curto 

espaço de tempo, em pessoas doentes.  

e) I à baixa incidência dessas doenças atualmente, não representando mais riscos à saúde pública. 

II anticorpos específicos produzidos em outro organismo, que se multiplicam e eliminam o agente 

patogênico, em pessoas doentes. 

 

 

6. No ano de 1500, os portugueses já se referiam ao Brasil como a “Terra dos Papagaios”, incluindo nessa 

designação os papagaios, as araras e os periquitos. Estas aves pertencem a uma mesma família da 

ordem Psittaciformes.  

 

Dentre elas, pode-se citar: 

a) 3 espécies e 3 gêneros.O grupo de aves relacionadas compreende: 

b) 9 espécies e 3 gêneros. 

c) 3 espécies de uma única família. 

d) 9 espécies de um mesmo gênero. 

e) 3 espécies de uma única ordem. 
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7. Um entomólogo estudando a fauna de insetos da Mata Atlântica encontrou uma espécie cujos 

caracteres não se encaixavam naqueles característicos dos gêneros de sua família. Isso levará o 

cientista a criar: 

a) uma nova família com um novo gênero. 

b) somente uma nova espécie. 

c) um novo gênero com uma nova espécie. 

d) uma subespécie. 

e) uma nova ordem com uma nova família 

 

 

8. As doenças numa determinada região podem manifestar-se de formas diferentes. O gráfico 

representado procura evidenciar essas formas de manifestação. 

 

a) I representa o quadro típico de doenças como o sarampo que repentinamente surge numa cidade. 

b) I é um bom exemplo para representar uma situação endêmica de esquistossomose. 

c) I pode exemplificar o surto de meningite numa cidade do interior. 

d) II representa um quadro endêmico de doenças como verminoses numa favela. 

e) II representa um quadro de doenças localizadas como a malária na Amazônia. 
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9. A figura representa a análise gráfica de um estudo acerca da dispersão de uma doença transmitida a 

um grupo de pessoas que compartilhou um mesmo ambiente de trabalho: 

 

De acordo com o padrão apresentado no gráfico, a transmissão da doença ocorreu por 

a) ingestão de água contaminada no mesmo ambiente de trabalho. 

b) consumo de alimentos estragados vindos da mesma fonte. 

c) contaminação pelo ar a partir de uma pessoa infectada. 

d) infecção do grupo por insetos vetores. 

e) manipulação de objetos contaminados. 

 

 

10. A vacina, o soro e os antibióticos submetem os organismos a processos biológicos diferentes. 

Pessoas que viajam para regiões em que ocorrem altas incidências de febre amarela, de picadas de 

cobras peçonhentas e de leptospirose e querem evitar ou tratar problemas de saúde relacionados a 

essas ocorrências devem seguir determinadas orientações. 

Ao procurar um posto de saúde, um viajante deveria ser orientado por um médico a tomar 

preventivamente ou como medida de tratamento 

a) antibiótico contra o vírus da febre amarela, soro antiofídico caso seja picado por uma cobra e 

vacina contra a leptospirose. 

b) vacina contra o vírus da febre amarela, soro antiofídico caso seja picado por uma cobra e 

antibiótico caso entre em contato com a Leptospira sp. 

c) soro contra o vírus da febre amarela, antibiótico caso seja picado por uma cobra e soro contra 

toxinas bacterianas. 

d) antibiótico ou soro, tanto contra o vírus da febre amarela como para veneno de cobras, e vacina 

contra a leptospirose. 

e) soro antiofídico e antibiótico contra a Leptospira sp e vacina contra a febre amarela caso entre 

em contato com o vírus causador da doença. 
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Gabarito 

 

1. E 

Analisando o cladograma, constata-se que as espécies 11 e 12 tiveram uma linha evolutiva diferente 

daquela que deu origem às espécies numeradas de 1 a 10. Dessa forma, dentre as opções apresentadas, 

a maior diferença genética é encontrada entre as espécies 10 e 11. 

 

2. B 

Como Archaea e Eukarya apresentam uma característica em comum, eles são um grupo irmão. A 

característica de célula eucarionte surgiu posteriormente à célula procarionte, logo o cladograma correto 

é o representado pela letra B.  

 

1- Célula procarionte 

2- Sequência de bases nitrogenadas comum entre Archaea e Eukarya 

3- Célula eucarionte 

 

3. C 

O homem é considerado hospedeiro definitivo na teníase, pois a Taenia solium realiza reprodução 

sexuada nesse hospedeiro, enquanto que no porco, ocorre a reprodução assexuada e, assim, é o suíno é 

classificado como hospedeiro intermediário. 

 

4. B 

Os animais pertencem ao mesmo Reino Animalia. 

 

5. C 

Apesar das campanhas antivacinação, a vacina é um método eficaz no controle de doenças, realizando 

imunização ativa e gerando memória imunológica. 

 

6. B 

Vemos 9 espécies (três do gênero Ara, três do gênero Amazona e três do gênero Aratinga) e três gêneros 

(citados anteriormente). 

 

7. C 

A nova espécie apresenta características da família, porém não se encaixa em nenhum gênero. Isso 

significa que um novo gênero deve ser formado, e também uma nova espécie para identificar este novo 

organismo. 
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8. B 

A linha I representa uma doença que atinge poucos indivíduos de maneira constante, característica de 

uma endemia. 

 

9. C 

A partir da análise do gráfico, observa-se que a doença em questão começou através de uma pessoa e 

foi se transmitindo conforme as horas foram se passando. Observado isso, conclui-se que a maneira de 

transmissão é pelo ar, indicando que as pessoas estão respirando um ar contaminado. 

 

10. B 

Febre amarela é uma doença viral, cuja prevenção se dá através da aplicação de vacinas, já que vacinas 

têm apenas caráter preventivo, e não agem na cura. Picadas de cobra são tratadas com soro antiofídico, 

uma medida curativa. Leptospirose é causada por uma bactéria do Gênero Leptospira, encontrada 

principalmente na urina de roedores, e emprega-se antibióticos na cura desta doença. 
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Exercícios de energia mecânica 
 

Exercícios 

 

1. Uma das modalidades presentes nas olimpíadas é o salto com vara. As etapas de um dos saltos de 

um atleta estão representadas na figura: 

 

 
 
Desprezando-se as forças dissipativas (resistência do ar e atrito), para que o salto atinja a maior altura 
possível, ou seja, o máximo de energia seja conservada, é necessário que  

a) a energia cinética, representada na etapa I, seja totalmente convertida em energia potencial 

elástica representada na etapa IV.    

b) a energia cinética, representada na etapa II, seja totalmente convertida em energia potencial 

gravitacional, representada na etapa IV.    

c) a energia cinética, representada na etapa I, seja totalmente convertida em energia potencial 

gravitacional, representada na etapa III.    

d) a energia potencial gravitacional, representada na etapa II, seja totalmente convertida em energia 

potencial elástica, representada na etapa IV.    

e) a energia potencial gravitacional, representada na etapa I, seja totalmente convertida em energia 

potencial elástica, representada na etapa III.    
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2. Os carrinhos de brinquedo podem ser de vários tipos. Dentre eles, há os movidos a corda, em que uma 

mola em seu interior é comprimida quando a criança puxa o carrinho para trás. Ao ser solto, o carrinho 

entra em movimento enquanto a mola volta à sua forma inicial. 

O processo de conversão de energia que ocorre no carrinho descrito também é verificado em  

a) um dínamo.    

b) um freio de automóvel.    

c) um motor a combustão.    

d) uma usina hidroelétrica.    

e) uma atiradeira (estilingue).    

 

 

3. (G1 – cftmg 2018) A figura abaixo representa uma esfera liberada do alto de uma rampa sem atrito, 

que passa pelos pontos A, B, C, D e E na descida. O diagrama abaixo da rampa relaciona os valores 

das energias cinéticas (EC) e potencial (EP) para os pontos citados.  

 

 

 

Se a mesma esfera descer uma outra rampa, com dimensões iguais, na presença de atrito, o diagrama 

que melhor representa as energia para os respectivos pontos nessa nova situação é: 

a) 

 

c) 

 

b) 

 

d) 
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4. (G1 ifsp 2012) Arlindo é um trabalhador dedicado. Passa grande parte do tempo de seu dia subindo e 

descendo escadas, pois trabalha fazendo manutenção em edifícios, muitas vezes no alto. 

 

Considere que, ao realizar um de seus serviços, ele tenha subido uma escada com velocidade escalar 

constante. Nesse movimento, pode-se afirmar que, em relação ao nível horizontal do solo, o centro de 

massa do corpo de Arlindo. 

a) perdeu energia cinética 

b) ganhou energia cinética 

c) perdeu energia potencial gravitacional 

d) ganhou energia potencial gravitacional 

e) perdeu energia mecânica 

 

 

5. Um automóvel, em movimento uniforme, anda por uma estrada plana, quando começa a descer uma 

ladeira, na qual o motorista faz com que o carro se mantenha sempre com velocidade escalar 

constante. 

Durante a descida, o que ocorre com as energias potencial, cinética e mecânica do carro?   

a) A energia mecânica mantém-se constante, já que a velocidade escalar não varia e, portanto, a 

energia cinética é constante.     

b) A energia cinética aumenta, pois a energia potencial gravitacional diminui e quando uma se reduz, 

a outra cresce.     

c) A energia potencial gravitacional mantém-se constante, já que há apenas forças conservativas 

agindo sobre o carro.     

d) A energia mecânica diminui, pois a energia cinética se mantém constante, mas a energia 

potencial gravitacional diminui.     

e) A energia cinética mantém-se constante, já que não há trabalho realizado sobre o carro.    
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6. (G1 – cftmg 2012) Um carrinho é lançado sobre os trilhos de uma montanha russa, no ponta A, com 

uma velocidade inicial �⃗� 0, conforme mostra a figura. As alturas h1, h2 e h3 valem, resepctivamente, 16,2 

m, 3,4 m e 9,8 m. 

 

Para o carrinho atingir o ponto C, desprezando o atrito, o menor valor de V0, em m/s, deverá ser igual 

a: 

a) 10 

b) 14 

c) 18 

d) 20 

e) 22 

 

 

7. (Upf 2018) Uma caixa de massa é abandonada em repouso no topo de um plano inclinado (ponto C). 

 

 

 

Nessas condições e desprezando-se o atrito, é possível afirmar que a velocidade com que a caixa 

atinge o final do plano (ponto D), em m/s, é: 

Considere g = 10 m/s² 

a) 6 

b) 36 

c) 80 

d) 18  

e) 4 
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8. (G1 cps 2012) A hidroponia consiste em um método de plantio fora do solo em que as plantas recebem 

nutrientes de uma solução, que flui em canaletas, e é absorvida pelas raízes. 

Por meio de uma bomba hidráulica, em determinada horta hidropônica, a solução é elevada até uma 

altura de 80 cm, sendo vertida na canaleta onde estão presas as mudas. Devido a uma ligeira 

inclinação da canaleta, a solução se move para o outro extremo, lá sendo recolhida e direcionada ao 

reservatório do qual a bomba reimpulsiona o líquido, como mostra a figura. 

 

Suponha que nessa horta hidropônica foi empregada uma bomba com potência de 20 W. Se toda a 

potência dessa bomba pudesse ser empregada para elevar a água até a canaleta, a cada um segundo 

(1s), o volume de água que fluiria seria, em litros,  

a) 2,0.  

b) 2,5.  

c) 3,0.  

d) 3,5.  

e) 4,0. 

 

 

9. (Imed 2016) Em uma perícia de acidente de trânsito, os peritos encontraram marcas de pneus 

referentes à frenagem de um dos veículos, que, ao final dessa frenagem, estava parado. Com base nas 

marcas, sabendo que o coeficiente de atrito cinético entre os pneus e o asfalto é de 0,5 e considerando 

a aceleração da gravidade igual a 10 m/s², os peritos concluíram que a velocidade do veículo antes da 

frenagem era de 108 km/h.  

Considerando o atrito dos pneus com o asfalto como sendo a única força dissipativa, o valor medido 

para as marcas de pneus foi de: 

a) 30 m 

b) 45 m 

c) 60 m 

d) 75 m 

e) 90 m 
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10. (G1 ifsul 2015) A figura abaixo ilustra (fora de escala) o trecho de um brinquedo de parques de diversão, 

que consiste em uma caixa onde duas pessoas entram e o conjunto desloca-se passando pelos 

pontos A, B, C e D até atingir a mola no final do trajeto. Ao atingir e deformar a mola, o conjunto entra 

momentaneamente em repouso e depois inverte o sentido do seu movimento, retornando ao ponto de 

partida. 

 

No exato instante em que o conjunto (2 pessoas + caixa) passa pelo ponto A, sua velocidade é igual a 

VA = 10 m/s. 

Considerando que o conjunto possui massa igual a 200 kg, qual é a deformação que a mola ideal, de 

constante elástica 1100 N/m, sofre quando o sistema atinge momentaneamente o repouso? Utilize g 

= 10 m/s² e despreze qualquer forma de atrito. 

a) 3,7 m 

b) 4,0 m 

c) 4,3 m 

d) 4,7 m 

e) 5,0 m 
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Gabarito 

 

1. C 

Pela conservação da energia mecânica, toda energia cinética que o atleta adquire na etapa I, é 

transformada em energia potencial na etapa III, quando ele praticamente para no ar.  

OBS: Cabe ressaltar que o sistema é não conservativo (incrementativo), pois no esforço para saltar, o 

atleta consome energia química do seu organismo, transformando parte em energia mecânica, portanto, 

aumentando a energia mecânica do sistema.   

 

2. E 

O processo de conversão de energia no caso mencionado é o da transformação de energia potencial 

elástica em energia cinética. O estilingue também usa esse mesmo processo de transformação de 

energia.   

 

3. B 

 

4. D 

 

 

5. D 

- Energia potencial: PE m g h.=  Sendo uma descida, a altura diminui, a energia potencial diminui. 

- Energia cinética: 
2

C

m v
E .

2
=  Sendo constante a velocidade, a energia cinética também é constante. 

- Energia mecânica: M C PE E E .= +  Se a energia potencial diminui e a energia cinética é constante, a 

energia mecânica diminui.   

 

6. C 
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7. A 

 

 

8. B 

 

 

9. E 

 

 

10. B 
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Exercícios sobre Mecânica 
 

Exercícios 

 

 

1. (Enem PPL 2018) Ao soltar um martelo e uma pena da Lua em 1973, o astronauta David Scott 

confirmou que ambos atingiram juntos a superfície. O cientista italiano Galileu Galilei (1564 - 1642), 

um dos maiores pensadores de todos os tempos, previu que, se minimizarmos a resistência do ar, os 

corpos chegariam juntos à superfície. 

 

Na demonstração, o astronauta deixou cair em uma mesmo instante e de uma mesma altura um 
martelo de 1,32 kg e uma pena de 30 g. Durante a queda no vácuo, esses objetos apresentam iguais 

a) inércias 

b) impulsos 

c) trabalhos 

d) acelerações 

e) energias potenciais 
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2. (Enem Libras 2017) No Brasil, a quantidade de mortes decorrentes de acidentes por excesso de 

velocidade já é tratada como uma epidemia. Uma forma de profilaxia é a instalação de aparelhos que 

medem a velocidade dos automóveis e registram, por meio de fotografias, os veículos que trafegam 

acima do limite de velocidade permitido. O princípio de funcionamento desses aparelhos consiste na 

instalação de dois sensores no solo, de forma a registrar os instantes em que o veículo passa e, em 

caso de excesso de velocidade, fotografar o veículo quando ele passar sobre uma marca no solo, após 

o segundo sensor. 

Considere que o dispositivo representado na figura esteja instalado em uma via com velocidade 

máxima permitida de 60 km/h.  

 

No caso de um automóvel que trafega na velocidade máxima permitida, o tempo, em milissegundos, 

medido pelo dispositivo é 

a) 8,3 

b) 12,5 

c) 30,0 

d) 45,0 

e) 75,0 
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3. (Enem PPL 2018) A figura apresenta o esquema de encanamento de uma casa onde se detectou a 

presença de vazamento de água em um dos registros. Ao estudar o problema, o morador concluiu que 

o vazamento está ocorrendo no registro submetido à maior pressão hidrostática. 

 

Em qual registro ocorria o vazamento? 

a) I 

b) II 

c) III 

d) IV 

e) V 

 

 

4. (Enem PPL 2018) Para que se faça a reciclagem das latas de alumínio são necessárias algumas ações, 

dentre elas: 

1. recolher as latas e separá-las de outros materiais diferentes do alumínio por catação. 

2. colocar as latas em uma máquina que separa as mais leves das mais pesadas por meio de um 

intenso jato de ar. 

3. retirar, por ação magnética, os objetos restantes que contêm ferro em sua composição. 

 

As ações indicadas possuem em comum o fato de 

a) exigirem o fornecimento de calor, 

b) fazerem uso da energia luminosa.  

c) necessitarem da ação humana direta. 

d) serem relacionadas a uma corrente elétrica. 

e) ocorrerem sob a realização de trabalho de uma força. 

 



 
 

 

 

4 

Física 
 

5. (Acafe 2018) Quando ocorre vazamento de petróleo e derivados nos oceanos, são utilizadas barreiras 

de contenção a fim de controlar a área e facilitar o recolhimento do material evitando, assim, um 

desastre ambiental de maiores proporções. As barreiras de conteção são colocadas em configurações 

distintas sobre a água, tais como, configuração em “U”, configuração em “V” e configuração em “J”, 

entretanto, seus componentes básicos geralmente são os mesmos: o material flutuador, o lastro para 

manter a lona na posução vertical dentro da água e a lona que reveste o flutuador e o lastro. 

Na figura temos um exemplo de uma barreira de contenção em configuração de “cerco completo” e 

um corte, em vista frontal, de seus elementos básicos. 

 

Com base na figura e no exposto acima, analise as afirmações a seguir e assinale a alternativa que 

contém todas as corretas.  

I. A densidade do lastro é maior que a densidade da água. 

II. O empuxo exercido sobre a barreira de contenção tem maior módulo que o peso da mesma. 

III. A densidade da água é maior que a densidade do flutuador. 

IV. O empuxo exercido sobre a barreira de contenção tem maior módulo de desastre ocorrer no mar 

do que em um rio de água doce. 

V. A densidade da barreira de contenção tem o mesmo módulo que a densidade da água. 

 

a) Apenas II, III e IV. 

b) Apenas III, IV e V. 

c) Apenas IV e V. 

d) Apenas I e III. 

e) Apenas V. 
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6. (Fgv 2018) A figura mostra o esquema de uma curiosa balança de dois braços em que cada braço é 

feito de um material de coeficiente de dilatação linear diferente do coeficiente de dilatação linear do 

outro. O peso dos braços é desprezível comparado ao dos corpos A e B. O material em que se encontra 

pendurado o corpo A tem coeficiente de dilatação linear maior do que aquele em que se encontra o 

corpo B. A temperatura reinante é baixa, típica de uma madrugada de inverno, e observa-se o equilíbrio 

estático na direção horizontal com o corpo A mais distante do ponto de apoio P do que o corpo B.  

 

 

O sistema é, então, submetido a uma elevação de temperatura significativa, próxima à da ebulição da 

água sob pressão normal, por exemplo. Sobre a situação descrita é correto afirmar que o peso do 

corpo A é 

a) maior que o peso do corpo B e, durante o aquecimento, a balança girará o sentido anti-horário. 

b) menor que o peso do corpo B e, durante o aquecimento, a balança girará o sentido anti-horário. 

c) maior que o peso do corpo B e, durante o aquecimento, a balança continuará equilibrada na 

direção horizontal. 

d) menor que o peso do corpo B e, durante o aquecimento, a balança continuará equilibrada na 

direção horizontal. 

e) igual ao de B e, durante o aquecimento, a balança girará no sentido horário. 

 

 

7. (Enem PPL 2012) O freio ABS é um sistema que evita que as rodas de um automóvel sejam bloqueadas 

durante uma frenagem forte e entram em derrapagem. Testes demonstram que, a partir de uma dada 

velocidade, a distância de frenagem será menor se for evitado o bloqueio das rodas. 

O ganho na eficiência da frenagem na ausência de bloqueio das rodas resulta do fato de 

a) o coeficiente de atrito estático tornar-se igual ao dinâmico momentos antes da derrapagem 

b) o coeficiente de atrito estático ser maior que o dinâmico, independentemente da superfície de 

contato entre os pneus e o pavimento. 

c) o coeficiente de atrito estático ser menor que o dinâmico, independentemente da superfície de 

contato entre os pneus e o pavimento. 

d) a superfície de contato entre os pneus e o pavimento ser maior com as rodas desbloqueadas, 

independentemente do coeficiente de atrito. 

e) a superfície de contato entre os pneus e o pavimento ser maior com as rodas desbloqueadas e o 

coeficiente de atrito estático ser maior que o dinâmico. 
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8. (G1 ifsc 2015) A figura desta questão mostra uma bola de gude, de massa m, presa por uma barra 

rígida de massa desprezível, de comprimento ℓ, a uma haste engastada na parede. 

 

 

Considerando a aceleração gravitacional constante e igual a g, e desprezando a resistência do ar, é 

CORRETO afirmar que a menor velocidade v0 para que a bola de gude consiga chegar ao topo é: 

 

 

9. (Enem PPL 2014) Durante um reparo na estação espacial internacional, um cosmonauta, de massa 90 

kg, substitui uma bomba do sistema de refrigeração, de massa 360 kg, que estava danificada. 

Inicialmente, o cosmonauta e a bomba estão em repouso em relação à estação. Quando ele empurra 

a bomba para o espaço, ele é empurrado no sentido oposto. Nesse processo, a bomba adquire uma 

velocidade de 0,2 m/s em relação à estação. 

Qual é o valor da velocidade escalar adquirida pelo cosmonauta, em relação à estação, após o 

empurrão? 

a) 0,05 m/s. 

b) 0,20 m/s. 

c) 0,40 m/s. 

d) 0,50 m/s. 

e) 0,80 m/s. 
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10. (Enem 2013) Em um dia sem vento, ao saltar de um avião, um paraquedista cai verticalmente até 

atingir a velocidade limite. No instante em que o paraquedas é aberto (instante TA), ocorre a 

diminuição de sua velocidade de queda. Algum tempo após a abertura do paraquedas, ele passa a ter 

velocidade de queda constante, que possibilita sua aterrissagem em segurança 

Que gráfico representa a força resultante sobre o paraquedista, durante o seu movimento de queda? 

a)  

c)  e)  

b)  

d)  
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Cinética química 

 

Resumo 

 

Cinética é um termo que denota movimento. Na física, a ciência assim denominada estuda o 

movimento dos corpos.  A cinética química, então, estuda o movimento das reações químicas, ou seja, as 

velocidades com que elas ocorrem, e ela possui diversas aplicações práticas importantes para o nosso dia 

a dia: como desacelerar o apodrecimento dos alimentos, como acelerar cozimentos, como produzir com 

rapidez alguma substância que, de forma natural, levaria muito tempo, etc. 

 

Velocidades das reações 

 

Existem reações que duram segundos e outras que levam anos para se concluírem. Mas como se 

mede a velocidade com que uma reação ocorre? 

Uma reação química, como sabemos, possui reagente(s), que é(são) consumido(s), e produto(s), que 

é(são) formado(s) ao longo do decorrer da reação. Ou seja, uma reação, num primeiro momento, possui 

apenas reagente(s), cuja quantidade diminui ao longo do seu decorrer. Após um tempo é que o(s) produto(s) 

– quantidade inicial igual a zero – começa(m) a aparecer e a ter sua quantidade aumentada ao longo do 

decorrer da reação.  

Se anotamos a hora de início de determinada reação química e, após muito tempo, a quantidade de 

reagentes for só um pouco menor que a quantidade inicial e a quantidade de produtos for só um pouco maior 

que a quantidade inicial (zero), entendemos que a reação está ocorrendo de forma lenta. Por outro lado, caso 

a variação das quantidades de reagentes e produtos tenha sido grande, entendemos que a reação está rápida.  

Diante disso, fica claro que o cálculo da velocidade de uma reação consiste no cálculo da velocidade 

de consumo do(s) reagente(s) ou da velocidade de formação do(s) produto(s). 

 

Velocidade média 

 

A velocidade com que uma reação ocorre não é constante, havendo momentos de maior rapidez e 

outros de maior lentidão. Por isso, calculamos a velocidade média, que consiste na divisão do quanto uma 

substância variou por quanto tempo se passou, desde o início da reação até o momento em que a quantidade 

da tal substância foi contada.  

 

Vm = Δ quantidade = quantidade final – quantidade inicial 

             Δ tempo                  tempo final – tempo inicial 
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IMPORTANTE À BEÇA:  

a. A quantidade do reagente ou do produto, na equação, pode ser expressa em mol, mol/L, g, g/L e em 

unidades de volume no caso dos gases (L, m³, etc).  

b. O tempo decorrido pode ser expresso em h, min ou s. 

c. Como a quantidade de reagente diminui ao longo do tempo, a quantidade final será menor que a inicial, 

o que nos dará uma variação de valor negativo. Veja um exemplo: 

 

 

• Quantidade inicial = 8 mol/L 

• Quantidade final = 2 mol/L 

Δ quantidade = 2 mol/L – 8 mol/L = – 6 mol/L 

Neste caso, devemos ignorar esse sinal e dizer que a taxa de consumo de reagente foi de 6 mol/L. 

Matematicamente, isso significa dizer que o cálculo da taxa de consumo de um reagente deve ser 

expressado em módulo 

 

Tx(consumo do reagente) = |quantidade final – quantidade inicial| 

 

ou então  com o sinal de menos na frente 

 

Tx(consumo do reagente) = – (quantidade final – quantidade inicial) 

 

d. A taxa de formação de um produto, no entanto, não é calculada dessa forma, visto que a quantidade ou 

concentração final sempre é maior que a inicial. Usa-se, normalmente, 

 

Tx(formação do produto) = (quantidade final – quantidade inicial) 

 

Exemplo: Na reação C6H12O6  + 6 O2 → 6 CO2 + 6 H2O, calculam-se as concentrações (em mol/L) de 

glicose em alguns intervalos de tempo. 

 

[C6H12O6](mol.L-1) 2 1,4 1 0,8 

Tempo (min) 0 2 4 6 

 

Vamos calcular a velocidade média dos seguintes intervalos: 

• 0 a 6 min:  

 

Vm =
|0,8 − 2|

6 − 0
=

1,2

6
= 0,2 mol. L−1. min−1 

 

• 0 a 2 min: 

 

Vm =
|1,4 − 2|

2 − 0
=

0,6

2
= 0,3 mol. L−1. min−1 

 

• 2 a 4 min: 
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Vm =
|1 − 1,4|

4 − 2
=

0,4

2
= 0,2 mol. L−1. min−1 

 

• 4 a 6 min: 

 

Vm =
|0,8 − 1|

6 − 4
=

0,2

2
= 0,1 mol. L−1. min−1 

 

Como nós conhecemos as proporções estequiométricas da reação (1 C6H12O6 : 6 O2 : 6 CO2  : 6 H2O), 

podemos descobrir a velocidade de consumo do O2 e de produção de CO2 e H2O.  

Observe que a proporção da glicose em relação aos demais é igual: 

 

1 mol/L C6H12O6 ----- 6 mol/L O2 ----- 6 mol/L CO2 ----- 6 mol/L H2O 

Com isso, vamos calcular: 

 

• No intervalo de 0 a 6 min, a velocidade de consumo de O2: 

 

               1 C6H12O6 ------------- 6 O2 

         1,2 mol/L C6H12O6 --------- X 

       X = 7,2 mol/L de O2 consumido 

 

Vm(O2)  =
7,2 mol.L−1

6 min
= 1,2 mol. L−1. min−1  

 

 

OBS: Como a proporção do consumo de C6H12O6 em relação à produção de CO2 e H2O é a mesma do consumo 

de O2, a quantidade de CO2 e H2O produzidos será igual à quantidade de O2 consumido. Por isso, vamos 

continuar calculando, para os demais intervalos, a velocidade de O2, CO2 e H2O ao mesmo tempo. 

 

• No intervalo de 0 a 2 min, a velocidade de consumo/formação de O2, CO2 e H2O: 

 

               1 C6H12O6 -------------- 6 O2/CO2/H2O 

         0,6 mol/L C6H12O6 -------------- Y 

 

Y = 3,6 mol/L de O2/CO2/H2O consumido/formados 

 

Vm(𝑂2/C𝑂2/𝐻2O)  =
3,6 mol. L−1

2 min
= 1,8 mol. L−1. min−1 

 

• No intervalo de 2 a 4 min, a velocidade de consumo/formação de O2, CO2 e H2O: 

 

               1 C6H12O6 ------------- 6 O2/CO2/H2O 

          0,4 mol/L C6H12O6 ------------- Z 
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Z = 2,4 mol/L de O2/CO2/H2O consumido/formados 

 

Vm(𝑂2/C𝑂2/𝐻2O)  =
2,4 mol. L−1

2 min
= 1,2 mol. L−1. min−1 

 

• No intervalo de 4 a 6 min, a velocidade de consumo/formação de O2, CO2 e H2O: 

 

               1 C6H12O6 ----------- 6 O2/CO2/H2O 

          0,2 mol/L C6H12O6 ---------- W 

W = 1,2 mol/L de O2/CO2/H2O consumido/formados 

Vm(𝑂2/C𝑂2/𝐻2O)  =
1,2 mol. L−1

2 min
= 0,6 mol. L−1. min−1 

 

Agora, vamos comparar as velocidades de O2, CO2 e H2O com as de C6H12O6: 

 

Intervalos 

(min) 

Vm da C6H12O6 

(mol.L-1.min-1) 

Vm de O2/CO2/H2O 

(mol.L-1.min-1) 

0 a 6 0,2 1,2 

0 a 2 0,3 1,8 

2 a 4 0,2 1,2 

4 a 6 0,1 0,6 

 

Analisando essa tabela, percebemos que as velocidades médias de O2, CO2 e H2O também obedecem 

à proporção 6:1 em relação às velocidades de C6H12O6, já que são 6 vezes maiores que as velocidades de 

consumo de C6H12O6. 

Concluímos, assim, que o valor de Vm de cada composto da reação dividido pelo seu coeficiente 

estequiométrico sempre vai ser igual ao valor de Vm dos demais compostos da reação divididos pelos seus 

coeficientes estequiométricos, como podemos ver abaixo: 

 

Vm(C6H12O6)

1
=

Vm(O2)

6
=

Vm(CO2)

6
=

Vm(H2O)

6
 

 

  Este valor comum é considerado o valor da velocidade média da reação. Logo, generalizamos da 

seguinte forma: 

Para a reação 𝐚𝐀 + 𝐛𝐁 ⟶ 𝐜𝐂 + 𝐝𝐃 ,    𝐕𝐦(𝐫𝐞𝐚çã𝐨) =
𝐕𝐦(𝐀)

𝐚
=

𝐕𝐦(𝐁)

𝐛
=

𝐕𝐦(𝐂)

𝐜
=

𝐕𝐦(𝐃)

𝐝
 

 

Lei da velocidade 

 

Conhecimentos prévios importantes: 

a. Reações elementares são aquelas que ocorrem em apenas uma etapa. Exemplo:  

2 NO2 (g) + O3 (g) ⟶ N2O5 (g) + O2 (g) 
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b. Reações não elementares são aquelas que ocorrem em duas ou mais etapas, sendo uma lenta e as 

demais rápidas. Exemplo:  

i. NO2 (g) + NO2 (g) ⟶ NO (g) + NO3 (g) 

ii. NO3 (g) + CO (g) ⟶ NO2 (g) + CO2 (g) 

 

Global: NO2 (g) + CO (g) ⟶ NO (g) + CO2 (g) 

 

Sabe-se que a concentração dos reagentes de uma reação química influi na velocidade com que ela 

vai ocorrer. Aumentando a concentração de um e/ou de outro reagente, a velocidade da reação também 

aumenta. Diminuindo a concentração, a velocidade também diminui.  

Dois cientistas (Guldberg e Waage), ao estudarem as variações nas velocidades das reações com o 

acréscimo ou a retirada de reagentes, perceberam que cada reação tem sua velocidade alterada seguindo 

um padrão, que depende apenas da temperatura do meio. Esse padrão definiu que cada reação possui sua 

constante de velocidade (k). 

Notaram, ainda, que, para as reações elementares, a velocidade aumenta igual ao aumento da 

concentração do reagente elevado ao coeficiente desse mesmo reagente. Ou seja, se a reação é 2A + B ⟶ C 

e eu multiplico a concentração de A por 2, a velocidade ficará multiplicada por 2² (4). Já se eu multiplico a 

concentração de B por 2, a velocidade ficará multiplicada por 2¹ (2).  

Exemplo: Lei de velocidade da reação 2 NO2 (g) + O3 (g) ⟶ N2O5 (g) + O2 (g) : v = k[NO2]²[O3]¹ 

Para as reações não elementares, no entanto, a velocidade aumenta igual ao aumento da 

concentração dos reagentes da etapa lenta da reação elevados aos seus coeficientes estequiométricos.  

Exemplo: Lei de velocidade da reação 

        i. NO2 (g) + NO2 (g) ⟶ NO (g) + NO3 (g)    (lenta) 

       ii. NO3 (g) + CO (g) ⟶ NO2 (g) + CO2 (g)    (rápida) 

Global: NO2 (g) + CO (g) ⟶ NO (g) + CO2 (g)     :  v = [NO2][NO2] ou v = [NO2]² 

 

OBS:  

a. Não é necessário representar expoentes 1, pois estes ficam implícitos; 

b. A questão tem que dizer qual é a etapa lenta ou te dar meios para descobrir isso (geralmente acontece 

quando a lei de velocidade é dada na questão). 

 

IMPORTANTE À BEÇA: 

 

a. Estes expoentes são chamados de ordem da reação. No caso acima, a ordem da reação para NO2 é 2 (2ª 

ordem). A soma das ordens de reação de cada reagente nos dá a ordem total da reação. No caso acima, a 

ordem total da reação é 2 (2ª ordem), visto que só há um reagente com expoente 2. Caso houvesse mais um 

reagente na lei de velocidade, com ordem 1, por exemplo, a ordem total da reação seria 3 (3ª ordem); 
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b. À série de etapas de uma reação química, chamamos mecanismo de reação. 

 

Como há essa diferença entre os expoentes das concentrações dos reagentes de reações elementares 

e de não elementares, Guldberg e Waage definiram que tais expoentes devem ser determinados 

experimentalmente, isto é, faz-se experimentos com valores diferentes das concentrações de cada reagente 

e mede-se as velocidades obtidas. 

 

 

 

 

 

Veja o exemplo: 

 

3 H2 (g) + N2 (g) ⟶ 2 NH3 (g) 

 

Experimento [H2] (mol/L) [N2] (mol/L) Velocidade (mol/L.s) 

1 0,5 0,1 2,5.10-6 

2 0,5 0,3 7,5.10-6 

3 1 0,1 1.10-5 

 

Do experimento 1 para o experimento 2, a concentração de H2 não foi alterada, enquanto a de N2 foi. 

Com isso, sabemos que a análise desses experimentos nos permitirá encontrar o expoente do N2, isto é, a 

ordem de reação em relação ao N2. 

 

Ocorre assim: 

• No modo mais detalhado, a gente faz uma relação entre as velocidades do experimento 1 e do 

experimento 2. Quando você vir relação entre equações, leia divisão. Além da divisão, podemos igualar 

o k1 com k2, uma vez que a constante de velocidade (k) é sempre igual para duas reações iguais em 

temperaturas iguais (mesmo que os componentes dessas reações estejam em concentrações molares 

diferentes). Aqui eu vou utilizar a divisão das leis de velocidade. 

 

O que eu sei: 

V1 = k1.[H2]α.[N2]β 

V2 = k2.[H2]α.[N2]β 

k1 = k2 = k 

 

O que eu faço: 

V1/ V2 = k1.[H2]α.[N2]β / k2.[H2]α.[N2]β 

 

• Como k1 = k2, substituímos ambos por k, e então eles podem se cancelar; 

V1/ V2 = k.[H2]α.[N2]β / k.[H2]α.[N2]β 

 

• Agora substituímos as concentrações dos compostos pelos valores da tabela e seguimos a equação; 
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2,5.10-6 / 7,5.10-6 = (0,5)α.(0,1)β/(0,5)α.(0,3)β  

 

2,5.10−6

7,5.10−6
=

(0, 5)α

(0,5)∝
×

(0,1)β

(0,3)β
 

1

3
=

(1)β

(3)β
 

 

3-1 = 3-β 

- 1 = - ββ = 1 
 

• Concluímos, assim, que a ordem de reação para N2 é 1.  

 

Do experimento 1 para o experimento 3, a concentração de N2 não foi alterada, enquanto a de H2 foi. 

Com isso, sabemos que a análise desses experimentos nos permitirá encontrar o expoente do H2, isto é, a 

ordem de reação em relação ao H2. 

 

• O procedimento é idêntico ao anterior, só que pegamos as informações dos experimentos 1 e 3:  

 

V1/ V3 = k1.[H2]α.[N2]β / k3.[H2]α.[N2]β 

 

V1/ V3 = k.[H2]α.[N2]β / k.[H2]α.[N2]β 

 

2,5.10-6 / 1.10-5 = (0,5)α.(0,1)β/(1)α.(0,1)β 

 

 

• Repare que V3 = 10-5. Colocando em base 10-6, fica V3 = 10.10-6: 
 

2,5.10−6

10.10−6
=

(0, 5)α

(1)∝
×

(0,1)β

(0,1)β
 

 

1

4
=

(1)∝

(2)∝
 

 

1

22
=

(1)∝

(2)∝
 

 

2−2 = 2−∝ 
 

- 2 = - α 

 

α = 2 
 

• Concluímos, assim, que a ordem de reação para H2 é 2.  
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Este procedimento, contudo, é muito longo e formal. Na prática, iremos utilizar um muito mais simples, 

que, com o treino, permitirá você saber a ordem de reação (α e β) apenas olhando para a tabela e fazendo 

poucos cálculos mentais. É o seguinte: 

 

• Assim como o procedimento anterior, a gente seleciona dois experimentos em que a concentração 

de um dos reagentes permaneça constante e a do outro varie; 

• Experimentos 1 e 2: H2 constante e N2 varia; ou seja, encontraremos β; 

Experimento [H2] (mol/L) [N2] (mol/L) Velocidade (mol/L.s) 

1 0,5 0,1 2,5.10-6 

2 0,5 0,3 7,5.10-6 

3 1 0,1 1.10-5 

• Como vemos, a concentração de N2 é multiplicada por 3 e a velocidade também. O quanto [N2] 

variou elevado a β tem que ser igual ao quanto a velocidade variou:  

3β = 3 

3β = 3¹ 

β = 1 

 

• Experimentos 1 e 3: N2 constante e H2 varia; ou seja, encontraremos α; 

 

Experimento [H2] (mol/L) [N2] (mol/L) Velocidade (mol/L.s) 

1 0,5 0,1 2,5.10-6 

2 0,5 0,3 7,5.10-6 

3 1 0,1 1.10-5 

 

• Como vemos, a concentração de H2 é multiplicada por 2 e a velocidade é multiplicada por 4, ou 

seja, 2². O quanto [H2] variou elevado a α tem que ser igual ao quanto a velocidade variou:  

2α = 4 

2α = 2² 

α = 2 

 

• Agora, ao fim desse processo, podemos determinar que a lei de velocidade é v = k.[H2]².[N2] e que a 

ordem da reação é 3 (α + β = 2 + 1 = 3), ou seja, esta é uma reação de 3ª ordem. 

 

Diante de tudo isso, Guldberg e Waage cunharam a lei da velocidade, lei de Guldberg-Waage, lei de 

ação das massas ou lei cinética, que diz o seguinte: a velocidade de uma reação química é diretamente 

proporcional ao produto das concentrações molares dos reagentes elevados a expoentes determinados 

experimentalmente. 

 

Molecularidade 

 

A molecularidade de uma reação elementar nos indica a quantidade de moléculas que reagiram para 

formar os produtos da reação. Se na reação ocorre somente o rearranjo ou a decomposição de 1 molécula 

x 3 x 3 

x 2 x 4 
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reagente, ela é unimolecular. Se ocorre choque entre 2 moléculas reagentes, ela é bimolecular. Se ocorre 

choque entre 3 moléculas reagentes, é trimolecular.  

Exemplo: 2 NO2 (g) + O3 (g) ⟶ N2O5 (g) + O2 (g) → 2 moléculas de NO2 mais 1 de O3 → reação trimolecular 

ou de molecularidade 3. 

Repare que a molecularidade, nas reações elementares, pode ser encontrada pela soma dos 

coeficientes estequiométricos dos reagentes ou determinada pela ordem de reação (v = [NO2]²[O3], 3ª ordem). 

Nas reações não elementares, determinaremos a molecularidade de cada etapa do mecanismo de 

reação separadamente, visto que cada etapa da reação consiste em uma reação elementar. 

Exemplo: Reação global NO2 (g) + CO (g) ⟶ NO (g) + CO2 (g), constituída pelas etapas: 

i. NO2 (g) + NO2 (g) ⟶ NO (g) + NO3 (g) → bimolecular 

ii. NO3 (g) + CO (g) ⟶ NO2 (g) + CO2 (g) → bimolecular 

Condições para a ocorrência de uma reação 

Para que as reações químicas se processem alguns pré requisitos quanto às condições tem que ser 

obedecidas, favorecendo assim ocorrência dessa reação, essas condições são: 

 

Contato entre os reagente 

É primordial para a ocorrência de uma reação química que as substâncias reagentes estejam em 

contato. Esse contato pode ser entendido como os choques entre as moléculas dos reagentes que se 

encontram em movimento desordenado e contínuo. 

 

Afinidade química 

Não basta para os reagente apenas estarem juntos(em contato) para que a reação ocorra, é necessário 

que esses mesmos reagentes possuam afinidade um para com o outro para que a reação possa ocorrer. 

Ex.: HCl + NaOH - Reagem, pois do ácido HCl possui afinidade reacional para com a base NaOH e vice e versa. 

NaCl + C6H12O6 - Não reagem, pois os reagentes não possuem qualquer afinidade. 

  

Colisão efetiva 

As moléculas dos reagentes devem possuir uma orientação espacial adequada no instante da colisão, 

para assim promover choques que resultem em quebra das ligações antigas e formação das novas. 

 

Psiu!! 

Teoria das colisões -  “Para que uma reação ocorra, a colisão entre as partículas das substâncias reagentes 

deve acontecer através de uma orientação adequada e com uma energia maior que a energia mínima(Energia 

de Ativação - Ea) necessária para a ocorrência da reação.” 
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Fatores que alteram a velocidade de reação 

Realizada a reação entre as substâncias como vimos anteriormente, existem alguns fatores que 

podemos alterar para que essas reações ocorram com maior velocidade. 

 

Superfície de contato  

A superfície de contato entre os reagente altera a velocidade reacional, se aumentamos a superfície 

de contato a velocidade de reação também é aumentada. 

Ex.:  

CaCO3(s) + 2HCl(aq) --> CaCl2(aq) + H2O(l) + CO2(g) 

CaCO3 = mármore 

CO2 = gás produzido 

 

Temperatura 

Para a influência da temperatura na velocidades das reações químicas teremos que analisar o quanto 

a temperatura foi aumentada. 

O aumento da temperatura tende a aumentar a velocidade da reação, pois aumenta a energia cinética 

das moléculas, aumentando assim a quantidade de colisões efetivas. 
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Psiu!! 

Fator de Van’t Hoff - Um aumento de 10°C na temperatura do sistema, irá duplicar a velocidade da reação. 

 

Concentração  

O aumento da concentração dos reagentes faz com que a quantidade de partículas dos reagentes seja 

maior, causando assim maior probabilidade de um reagente encontrar o outro reagente e colidir, 

ocasionando a reação. 

 

 

Catalisador  

Os catalisadores são substâncias que quando colocadas no meio reacional fazem com que a reação 

forme um novo complexo ativado. Esse novo complexo ativado(intermediário reacional) tem menor energia 

de ativação, fazendo a reação proceder com maior velocidade. 

 

Exemplo: 

Reação I - sem catalisador - maior energia de ativação - maior velocidade de reação. 

Reação II - com catalisador - menor energia de ativação - menor velocidade de reação. 
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Exercícios 

 

1. Um estudo publicado pela revista Nature aponta que a quantidade de metano 4(CH )  liberada por 

alguns poços de gás de xisto (cuja composição química padrão apresenta, além de outros compostos, 

o óxido de ferro(III) e o óxido de alumínio) seria cerca de 4 vezes maior que o previsto, o que o tornaria 

uma fonte de energia emissora de gás de efeito estufa tão nociva quanto o carvão. A combustão 

completa do metano produz outro gás estufa, o 2CO ,  de acordo com a reação: 

 

4(g) 2(g) 2(g) 2 ( )CH 2O CO 2H O+ → +  

 

(www.lqes.iqm.unicamp.br. Adaptado.) 

 

Supondo que a reação de combustão completa do metano seja elementar, escreva a expressão da lei 

de velocidade dessa reação. Explique o que irá acontecer com a velocidade se a concentração do 

metano for dobrada e a concentração do oxigênio permanecer constante.   

 

 

2. Um comprimido efervescente, de 4,0 g  de massa, contém bicarbonato de sódio, carbonato de sódio, 

ácido cítrico e ácido acetilsalicílico, todos sólidos brancos solúveis em água. Ao adicionar o 

comprimido à água, o ácido cítrico reage com o carbonato e o bicarbonato de sódio, gerando gás 

carbônico. 

Foram realizados 4 experimentos para estudar a cinética da reação envolvendo os reagentes 

presentes no comprimido efervescente, sendo que a condição de cada experimento encontra-se 

descrita a seguir. 

Experimento 1. O comprimido inteiro foi dissolvido em 200 mL  de água a 25 C.  

Experimento 2. Dois comprimidos inteiros foram dissolvidos em 200 mL  de água a 25 C.   

Experimento 3. O comprimido triturado (4,0 g)  foi dissolvido em 200 mL  de água a 25 C.  

Experimento 4. O comprimido inteiro foi dissolvido em 200 mL  de água a 50 C.  

 

Em cada experimento recolheu-se gás carbônico produzido nas mesmas condições de temperatura e 

pressão, até se obter 100 mL  de gás, registrando-se o tempo decorrido (t).  

A alternativa que apresenta adequadamente a comparação entre esses tempos é 

a) 1 2t t  1 3t t=  1 4t t  

b) 1 2t t=  1 3t t  1 4t t  

c) 1 2t t  1 3t t  1 4t t  

d) 1 2t t  1 3t t  1 4t t=  
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3. Uma reação genérica em fase aquosa apresenta a cinética descrita abaixo. 
 

23A B 2C v k[A] [B]+ → =  

 

A velocidade dessa reação foi determinada em dependência das concentrações dos reagentes, 

conforme os dados relacionados a seguir. 

 

1[A] (mol L )−  1[B] (mol L )−  1 1v (mol L min )− −  

0,01 0,01 53,0 10−  

0,02  0,01 x  

0,01 0,02  56,0 10−  

0,02  0,02  y  

 

Assinale, respectivamente, os valores de x  e y  que completam a tabela de modo adequado.  

a) 56,0 10−  e 59,0 10−     

b) 56,0 10−  e 512,0 10−     

c) 512,0 10−  e 512,0 10−     

d) 512,0 10−  e 524,0 10−     

e) 518,0 10−  e 524,0 10−     
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4. No preparo de pães e bolos, é comum o emprego de fermentos químicos, que agem liberando gás 

carbônico, responsável pelo crescimento da massa. Um dos principais compostos desses fermentos 

é o bicarbonato de sódio, que se decompõe sob a ação do calor, de acordo com a seguinte equação 

química: 

3(s) 2 3(s) 2 (g) 2(g)2NaHCO Na CO H O CO→ + +  

Considere o preparo de dois bolos com as mesmas quantidades de ingredientes e sob as mesmas 

condições, diferindo apenas na temperatura do forno: um foi cozido a 160 C  e o outro a 220 C.  Em 

ambos, todo o fermento foi consumido. 

O gráfico que relaciona a massa de 2CO  formada em função do tempo de cozimento, em cada uma 

dessas temperaturas de preparo, está apresentado em:  

a)  c)  

b)  d)  

 

 

5. Na reação: 

2(g) (g) 2(g) (g)NO CO CO NO+ → +  

a lei cinética é de segunda ordem em relação ao dióxido de nitrogênio e de ordem zero em relação ao 

monóxido de carbono. Quando, simultaneamente, dobrar-se a concentração de dióxido de nitrogênio 

e reduzir-se a concentração de monóxido de carbono pela metade, a velocidade da reação  

a) será reduzida a um quarto do valor anterior.    

b) será reduzida à metade do valor anterior.    

c) não se alterará.    

d) duplicará.    

e) aumentará por um fator de 4  vezes.    
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6. Alguns medicamentos são apresentados na forma de comprimidos que, quando ingeridos, dissolvem-

se lentamente no líquido presente no tubo digestório, garantindo um efeito prolongado no organismo. 

Contudo, algumas pessoas, por conta própria, amassam o comprimido antes de tomá-lo. 

Esse procedimento é inconveniente, pois reduz o efeito prolongado devido  

a) à diminuição da superfície de contato do comprimido, provocando redução na velocidade da 

reação.    

b) à diminuição da superfície de contato, favorecendo a dissolução.    

c) ao aumento da velocidade da reação em consequência do aumento da superfície de contato do 

comprimido.    

d) diminuição da frequência de colisões das partículas do comprimido com as moléculas do líquido 

presente no tubo digestório.    

 
 

7. O carbonato de cálcio pode ser encontrado na natureza na forma de rocha sedimentar (calcário) ou 

como rocha metamórfica (mármore). Ambos encontram importantes aplicações industriais e 

comerciais. Por exemplo, o mármore é bastante utilizado na construção civil tanto para fins estruturais 

como ornamentais. Já o calcário é usado como matéria-prima em diversos processos químicos, 

dentre eles, a produção da cal.  

Considerando o papel do mármore na construção civil, é de suma importância conhecer a resistência 

desse material frente a desgastes provenientes de ataques de ácidos de uso doméstico. Em estudos 

de reatividade química foram realizados testes sobre a dissolução do mármore (carbonato de cálcio) 

utilizando ácidos acético e clorídrico. As concentrações e os volumes utilizados dos ácidos em todos 

os experimentos foram iguais a 6 M e 15 mL, respectivamente, assim como a massa de mármore foi 

sempre igual a 1 g, variando-se a temperatura de reação e o estado de agregação do mármore, 

conforme a tabela a seguir: 

Experimento 

No 
ácido Ka 

Estado de agregação do 

mármore 
temperatura 

1 clorídrico 1,0 x 107 pó 60ºC 

2 clorídrico 1,0 x 107 pó 10ºC 

3 clorídrico 1,0 x 107 pedaço maciço 10ºC 

4 acético 1,8 x 10-5 pó 60ºC 

5 acético 1,8 x 10-5 pó 10ºC 

6 acético 1,8 x 10-5 pedaço maciço 10ºC 

 

Com relação aos experimentos, pode-se afirmar que  

a) os experimentos 5 e 6 apresentam a mesma velocidade de dissolução do mármore porque a 

superfície de contato de um sólido não afeta a velocidade de uma reação química.    

b) o experimento 1 ocorre mais lentamente que o 2, porque quanto maior for a temperatura, menor 

será a velocidade de uma reação química.    

c) o experimento 1 ocorre mais rapidamente que o 4, porque a concentração de íons H+ em 1 é maior 

que no experimento 4.    

d) o experimento 4 ocorre mais lentamente que o 5, porque quanto maior for a temperatura, menor 

será a probabilidade de ocorrer colisões efetivas entre os íons dos reagentes.    

e) o experimento 3 ocorre mais lentamente que o 6, porque quanto maior for a concentração dos 

reagentes, maior será a velocidade de uma reação química.    
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8. Considere a equação química global entre os compostos HBr  e 2NO :   

 

2 2 22HBr NO H O NO Br+ → + +  

 

Para desenvolver um estudo cinético, foram propostos os mecanismos de reação I e II, descritos na 

tabela, ambos contendo duas etapas. 

 

Etapa 
Mecanismo 

I II 

lenta 2HBr NO HBrO NO+ → +  2 22HBr H Br→ +  

rápida 2 2HBr HBrO H O Br+ → +  2 2 2H NO H O NO+ → +  

 

Realizou-se, então, um experimento no qual foi medida a velocidade da reação em função da 

concentração inicial dos reagentes, mantendo-se constante a temperatura. Observe os resultados 

obtidos: 

Concentração inicial 
1(mol )−  

Velocidade 
1 1(mol min )− −   

HBr  2NO  

0,01 0,01 0,05  

0,02  0,01 0,10  

0,01 0,02  0,10  

 

Determine a ordem global da reação. Em seguida, indique qual dos dois mecanismos propostos 

representa essa reação global, justificando sua resposta.  

   

 

9. Para remover uma mancha de um prato de porcelana, fez-se o seguinte: cobriu-se a mancha com 

meio copo de água a temperatura ambiente, adicionaram-se algumas gotas de vinagre e deixou-se 

por uma noite. No dia seguinte, a mancha havia clareado levemente. Usando apenas água e vinagre, 

qual a alternativa abaixo que apresenta a(s) condição(ões) para que a remoção da mancha possa 

ocorrer em menor tempo?  

a) Adicionar meio copo de água fria.    

b) Deixar a mancha em contato com um copo cheio de água e algumas gotas de vinagre.    

c) Deixar o sistema em repouso por mais tempo.    

d) Colocar a mistura água e vinagre em contato com o prato, mas lavá-lo rapidamente com excesso 

de água.     

e) Adicionar mais vinagre à mistura e aquecer o sistema.    
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10. Um técnico de laboratório químico precisa preparar algumas soluções aquosas, que são obtidas a 

partir das pastilhas da substância precursora no estado sólido. A solubilização desta substância 

consiste em um processo endotérmico. Ele está atrasado e precisa otimizar o tempo ao máximo, a fim 

de que essas soluções fiquem prontas. Desse modo, assinale a alternativa que apresenta o que o 

técnico deve fazer para tornar o processo de dissolução mais rápido.  

a) Ele deve triturar as pastilhas e adicionar um volume de água gelada para solubilizar.    

b) Ele deve utilizar somente água quente para solubilizar a substância.    

c) Ele deve utilizar somente água gelada para solubilizar a substância.    

d) Ele deve triturar as pastilhas e adicionar um volume de água quente para solubilizar.    

e) A temperatura da água não vai influenciar no processo de solubilização da substância, desde que 

esta esteja triturada.    
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Gabarito 

 

1. Supondo que a reação de combustão completa do metano seja elementar, vem: 

4(g) 2(g) 2(g) 2 ( )

1 2
4 2

1CH 2O CO 2H O

v k[CH ] [O ] (expressão da lei de velocidade)

+ → +

=
 

 

Se a concentração do metano for dobrada e a concentração do oxigênio permanecer constante, a 

velocidade da reação dobrará: 

1 2
4 2

1 2 1 2
4 2 4 2

v k[CH ] [O ] (expressão da lei de velocidade)

v ' k(2[CH ] )[O ] 2k[CH ] [O ]

v ' 2 v

=

= =

= 

    

  

2. C 

Experimento 1. O comprimido inteiro foi dissolvido em 200 mL  de água a 25 C.  

Experimento 2. Dois comprimidos inteiros foram dissolvidos em 200 mL  de água a 25 C.  

No experimento 2 tem-se maior concentração de reagentes, logo a velocidade da reação no experimento 

2 é maior do que no experimento 1. 

Quanto maior a concentração de reagentes, maior a velocidade e menor o tempo. 

Conclusão: 1 2t t .  

 

Experimento 1. O comprimido inteiro foi dissolvido em 200 mL  de água a 25 C.  

Experimento 3. O comprimido triturado (4,0 g)  foi dissolvido em 200 mL  de água a 25 C.   

No experimento 3 a superfície de contato é maior do que no experimento 1. 

Quanto maior a superfície de contato, maior a velocidade e menor o tempo. 

Conclusão: 1 3t t .  

 

Experimento 1. O comprimido inteiro foi dissolvido em 200 mL  de água a 25 C.  

Experimento 4. O comprimido inteiro foi dissolvido em 200 mL  de água a 50 C.  

No experimento 4 a velocidade da reação é maior, pois a temperatura é o dobro em relação ao 

experimento 1. 

Quanto maior a temperatura, maior a velocidade da reação e menor o tempo. 

Conclusão: 1 4t t .    

 

3. D 
23A B 2C v k[A] [B]+ → =  

 

Utilizando a primeira linha da tabela fornecida, vem: 

( )

5 2

5
1

2
2 2

3,0 10 k(0,01) (0,01)

3,0 10
k 3,0 10 30

10 10

−

−

− −

 = 


= =  =
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Para x :  

2

2 2 2

5

v 30 [A] [B]

x 30 (2 10 ) (10 )

x 12,0 10

− −

−

=  

=   

= 

 

 

Para y :  

2

2 2 2

5

v 30 [A] [B]

y 30 (2 10 ) (2 10 )

y 24,0 10

− −

−

=  

=    

= 

   

 

4. D 

Quanto maior a temperatura, menor o tempo de formação de 2CO  gasoso, ou seja, maior a velocidade 

da reação. 

   

 

5. E 

A lei cinética é de segunda ordem em relação ao dióxido de nitrogênio (expoente dois) e de ordem zero 

(expoente zero) em relação ao monóxido de carbono, então: 

2 0
2

2
inicial 2

v k[NO ] [CO]

v k[NO ]

=

=
 

Ao dobrar-se a concentração de dióxido de nitrogênio e reduzir-se a concentração de monóxido de 

carbono pela metade, teremos: 

( )
0

2
2

0
2

2

2 2
2 2

velocidade
inicial

inicial

1
v k 2 [NO ] [CO]

2

1
v k(2 [NO ]) [CO]

2

v k 4[NO ] 4 k[NO ]

v 4 v

 
=   

 

 
=   

 

=  =

= 

   

 

6. C 

Ao amassar o comprimido a superfície de contato é aumentada e, consequentemente, a absorção do 

medicamento será mais rápida.   
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7. C 

Análise das afirmativas: 

a) Incorreta. O experimento 5 apresenta maior velocidade, pois a superfície de contato é maior do que 

no experimento  

b) Incorreta. O experimento 1 ocorre mais rapidamente do que o 2, pois sua temperatura é maior e afeta 

a velocidade da reação. 

c) Correta. O experimento 1 ocorre mais rapidamente do que o 4, pois Ka em 1 é maior, ou seja, 

apresenta maior quantidade de íons no sistema. 

d) Incorreta. O experimento 4 ocorre mais rapidamente do que o 5, pois a temperatura da reação é 

maior. 

e) Incorreta. O experimento 3 ocorre mais rapidamente do que o 6, pois apresenta maior valor de Ka.   

 

8. De acordo com a tabela fornecida no enunciado: 

 

 

Então, 1 1
2v k[HBr] [NO ] .=  

Ordem global: 1 + 1 = 2. 

O mecanismo I representa a reação global, pois é aquele da etapa lenta e que apresenta os reagentes 

2HBr e NO , cujas ordens são iguais a um.   

 

9. E 

a) Incorreta. O aumento de temperatura aumenta a velocidade da reação, facilitando a remoção da 

mancha. 

b) Incorreta. Pois ao diluir o vinagre, sua concentração será menor, portanto menor será também a 

velocidade da reação. 

c) Incorreta. A condição é que a remoção da mancha aconteça em menor tempo. 

d) Incorreta. A ideia seria remover a mancha, e mesmo tendo ficado toda a noite, segundo o enunciado, 

isso não foi possível, então misturar água com vinagre e já retirar tampouco irá resolver o problema 

da mancha. 

e) Correta. Ao se acrescentar mais vinagre a mistura estaremos concentrando o reagente a ainda 

aumentando a temperatura, ou seja, unindo dois fatores a fim de aumentar a velocidade da reação, 

removendo de forma mais rápida a macha.   

 

10. D 

Como se trata de um processo endotérmico, o melhor processo será utilizar água quente e ainda triturar 

as pastilhas para aumentar a superfície de contato e assim, agilizar o processo de dissolução.   
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Equilíbrio químico: Kc e Kp e Princípio de Le Chatelier 

 

Resumo 

 

Equilíbrio químico 

Existem reações onde os reagentes e os produtos estão em constante reação em processos opostos, tais 

reação chamamos de reações reversíveis, que quando com a mesma velocidade de reação em ambos os 

sentidos atingem o equilíbrio químico.  

 

Exemplo: 

N2 (g) + 3 H2(g) ⇌ 2 NH3(g) 

 

A reação representada acima de produção da amônia(NH3) é uma reação reversível, onde a todo momento 

temos H2 e N2 reagindo para formar NH3, mas também temos a amônia(NH3) se decompondo e voltando a 

se tornar H2 e N2. Quando estas velocidades de reação em ambos os sentidos se igualam, dizemos que 

alcançamos o equilíbrio químico. 

Gráfico de equilíbrio químico: 

 

 

 

PSIU!! 

No momento em que as velocidades ou concentração se tornam constantes atingimos o equilíbrio químico 

da reação.   
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Expressão para Equilíbrio Químico e a constante Kc 

Em 1886, químicos noruegueses descobriram existir uma relação entre a concentração dos reagentes e dos 

produtos em equilíbrio químico, excluindo os reagentes e produtos no estado físico sólido. Essa relação foi 

chamada de Lei de Ação das massas, onde para uma reação reversível genérica: 

 aA + bB ⇌ cC + dD 

 

Temos que a relação entre as concentrações será: 

   

Onde Kc é a nossa constante de equilíbrio. 

 

 

PSIU!! 

Quanto maior o valor de Kc, maior a tendência de ocorrer a reação no sentido de formação dos produtos. 

Quanto menor o valor de Kc, maior a tendência de ocorrer a reação no sentido de formação dos reagentes. 

 

PSIU 2!! 

Em soluções aquosas, a concentração da água deve ser considerada constante, é não aparecerá na 

expressão do Kc. 

 

Expressão para Equilíbrio Químico e a constante Kp 

Com relação aos gases participantes do equilíbrio, podemos gerar uma relação entre reagentes e produtos 

através de suas pressões parciais, já que essas pressões são proporcionais as suas molaridades. 

Exemplo: 

Para a reação: aA + bB ⇌ cC + dD 

 

Temos que a relação entre as pressões parciais será: 

   

Onde Kp é a nossa constante de equilíbrio em relação a pressão parcial. 

 

PSIU!! 

Para cálculo de Kp não apareceram na expressão substâncias no estados físicos sólidos e líquidos. 
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Relação entre Kp e Kc 

É possível chegar a uma relação entre Kc e Kp através da equação: 

 

Kc = Kp . (R . T)∆n ou Kp = Kc . (R . T)-∆n 

 

 

Sabemos que um sistema que se encontra em equilíbrio – após ter alcançado a igualdade para as 

velocidades do sentido direto e inverso – tende a permanecer nessa situação. No entanto, quando algum 

agente externo exerce sua interferência sobre o tal sistema, gerando uma perturbação que o tire da situação 

de equilíbrio – isto é, faz com que um sentido da reação adquira velocidade maior que a de outro sentido –, 

o próprio sistema se encarrega de minimizá-la, a fim de voltar ao equilíbrio. Como ele faz isso? Deslocando 

a reação para um dos sentidos.  

 

A essa “reação” do sistema às perturbações externas, os cientistas deram o nome de Princípio de Le 

Chatelier, haja vista que foi Henri Louis Le Chatelier, em 1884, quem cunhou o enunciado de tal princípio. 

 

Mas quais são as ações ou perturbações externas que afetam o equilíbrio dos sistemas? A resposta é: 

concentração, pressão e temperatura. 

 

 

Importante! 

Dos fatores citados acima, o único que tem a capacidade de alterar o valor da constante de equilíbrio (Kc) é 

a temperatura. Vou te lembrar isso algumas vezes ao longo deste resumo, fique de olho e grave bem. 

 

Concentração 

Influências básicas:  

 

a. Ao aumentarmos a concentração de um composto, o equilíbrio se desloca no sentido de consumir este 

composto. Ou seja, se aumentamos a quantidade de um reagente, o equilíbrio se desloca no sentido 

direto, para diminuir a concentração desse reagente; já se aumentamos a quantidade de um produto, o 

equilíbrio se desloca no sentido inverso, para diminuir a concentração desse produto. Ainda em outras 

palavras, ao se aumentar a concentração de um composto da reação, o equilíbrio se desloca pro lado 

oposto da seta. 

 

Exemplo: 

CO2 (g) + H2O (l) ⇌ HCO3
– (aq) + H+ (aq) 

v1 = k1[CO2] 

v2 = k2[HCO3
–][H+] 

 

OBS: Sólidos e líquidos puros não entram na lei de velocidade, por isso a água não entrou em v1. 

 

1 

2 
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Este é o sistema encontrado dentro de uma garrafa de água gaseificada. Por ser uma situação de 

equilíbrio, v1 é igual a v2 (v1 = v2). Quando bebemos a água, esse sistema cai pro nosso estômago, 

que é ácido, o que significa dizer que lá a concentração de H+ é alta.  

 

Isso se configura como uma perturbação ao sistema, pois veja: se v2 é proporcional à [H+] – v2 = 

k2[HCO3
–][H+] –, então, quando se aumenta a quantidade de H+ no sistema, a v2 também aumenta. 

Com isso, v2 fica maior que v1 (v2 > v1), o que nos diz que o sistema saiu do equilíbrio.  

 

Neste caso, para qual lado o equilíbrio se deslocou? Para o lado esquerdo, sentido 2 (inverso). Isso 

é simples de perceber, pois se v2 agora é o sentido de maior velocidade, a reação está andando mais 

para a esquerda do que para a direita. Este deslocamento faz com que as concentrações dos 

reagentes aumentem até alcançar um novo estágio de equilíbrio. Ou seja, forma-se mais água e CO2, 

provocando-nos o arroto. 

 

OLHA EU AQUI DE NOVO: 

 

No novo estágio de equilíbrio alcançado, o Kc é o mesmo que o do estágio de equilíbrio preexistente. Só que 

agora as concentrações dos compostos de ambos os lados da seta estão diferentes. Lembra que eu disse 

que só a temperatura muda o valor de Kc? Então, se não alteramos a temperatura, não alteramos o Kc, embora 

as concentrações estejam diferentes. 

 

b. Ao diminuirmos a concentração de um composto, o equilíbrio se desloca no sentido de produzir este 

composto. Ou seja, se reduzimos a quantidade de um reagente, o equilíbrio se desloca no sentido 

inverso, para aumentar a concentração desse reagente; já se reduzimos a quantidade de um produto, 

o equilíbrio se desloca no sentido direto, para aumentar a concentração desse produto. Ainda em 

outras palavras, ao se diminuir a concentração de um composto da reação, o equilíbrio se desloca pro 

mesmo lado da seta. 

 

Exemplo:  

 CH3NH2 (g) + H2O (l) ⇌ CH3NH3
+ (aq) + OH– (aq) 

 

v1 = k1[CH3NH2] 

v2 = k2[CH3NH3
+][OH–] 

 

Os peixes possuem um odor característico devido à produção de metilamina (CH3NH2). Esse composto 

tem caráter básico, pois reage com água formando OH–. Para tirar o odor do peixe, as pessoas 

costumam por limão ou vinagre nele, e de fato tira. Mas por quê?  

 

Quando pingamos limão (solução de ácido cítrico) ou vinagre (solução de ácido acético), 

acrescentamos H+ ao sistema, por serem ambos ácidos. Essa quantidade de H+ neutraliza íons OH–, 

consumindo-os para formar água (H+ + OH– → H2O), o que diminui a concentração de OH– no sistema. 

1 
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Isso se configura como uma perturbação ao sistema, pois veja: se v2 é proporcional à [OH–] – v2 = 

k2[CH3NH3
+][OH–] –, então, quando se diminui a quantidade de OH– no sistema, a v2 também diminui. 

Com isso, v1 fica maior que v2 (v1 > v2), o que nos diz que o sistema saiu do equilíbrio.  

 

Neste caso, para qual lado o equilíbrio se deslocou? Para o lado direito, sentido 1 (direto). Isso é simples 

de perceber, pois se v1 agora é o sentido de maior velocidade, a reação está andando mais para a direita 

do que para a esquerda. Este deslocamento faz com que as concentrações dos produtos aumentem até 

alcançar um novo estágio de equilíbrio. Ou seja, consome-se mais metilamina e água, reduzindo ou 

eliminando o odor de peixe. 

 

OBS: O “OLHA EU AQUI DE NOVO” que botei anteriormente serve para este caso também. Tudo igualzinho. 

Se você se esqueceu, é só voltar lá e reler agora. 

 

→ OLHANDO DE FORMA DIFERENTE: 

 

Para entendermos o deslocamento de equilíbrio devido a alterações de concentração, podemos analisar a 

fórmula do Kc. Certamente você está lembrada/o que a constante de equilíbrio só depende da temperatura 

(olha o “OLHA EU AQUI DE NOVO” de novo), que a mudança de concentração não muda o Kc.  

 

Então, olha só o caso “a”: 

 

Kc = [HCO3
–][H+]/[CO2]  → Se aumentamos a [H+], para o Kc se manter constante, temos que aumentar a 

[CO2] também. E isso só ocorre se a reação se deslocar no sentido inverso. 

 

Agora olha o caso “b”: 

 

Kc = [CH3NH3
+][OH–]/[CH3NH2]  → Se diminuímos [OH–], para o Kc se manter constante, temos que diminuir a 

[CH3NH2] também. E isso só ocorre se a reação se deslocar no sentido direto. 

 

Pressão 

Em primeiro lugar, precisamos ter em mente que o fator pressão só influi sobre equilíbrios gasosos, e nos 

lembrar que a relação entre pressão e volume é íntima e inversa (são inversamente proporcionais). Ou seja, 

quando aumentamos a pressão sobre um sistema gasoso, seu volume diminui. Já se diminuímos a pressão 

sobre ele, seu volume aumenta. 

No sistema gasoso abaixo, por exemplo, ao pressionarmos o êmbolo (vermelho), o espaço onde o gás está 

inserido diminui, ou seja, seu volume se reduz. O que fizemos foi uma compressão do gás. 
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Ao puxarmos o êmbolo para cima, em contrapartida, o espaço onde o gás está inserido fica maior, ou seja, 

seu volume aumenta. O que fizemos foi uma descompressão/expansão do gás. 

     

 

 

Dito isso, já podemos prosseguir para as influências básicas:  

 

a. Ao aumentarmos a pressão de um sistema em equilíbrio, o equilíbrio se desloca para o lado de menor 

volume. Isto é simples de entender, acompanhe: 

 

3 H2 (g) + N2 (g) ⇌ 2 NH3 (g) 

 

No sistema gasoso em equilíbrio acima, a reação direta produz 2 mols de gás; já a reação inversa produz 4 

mols de gás, no total (3 mols de H2 + 1 mol de N2). Em determinado volume, este sistema mantém cada um 

desses gases em concentração adequada ao espaço que ocupam (e isso constantemente, por estar em 

situação de equilíbrio).  

 

Assim, quando comprimimos este recipiente, seu volume diminui, e as concentrações preexistentes 

precisam se alterar para que o conjunto dos gases caiba no novo e menor espaço. É óbvio que a nova 

conformação exige um volume menor de gases. Para tanto, o equilíbrio terá de se deslocar para formar uma 

quantidade de gases que ocupem menos espaço do que o que havia antes, e a saída terá que ser o 

deslocamento no sentido direto, o que forma apenas 2 mols de gás. 

 

b. Ao diminuirmos a pressão de um sistema em equilíbrio, o equilíbrio se desloca para o lado de maior volume. 

Utilizamos o mesmo raciocínio do caso “a”, aproveitando o caso da produção de amônia. 

 

Quando descomprimimos aquele recipiente, seu volume aumenta, e as concentrações preexistentes 

precisam se alterar para que o conjunto dos gases se adeque ao novo e maior espaço. É óbvio, da mesma 

1 
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forma, que a nova conformação exige um volume maior de gases. Para tanto, o equilíbrio terá de se deslocar 

para formar uma quantidade de gases que ocupem mais espaço do que o que havia antes, e a saída terá que 

ser o deslocamento no sentido inverso, o que forma 4 mols de gás. 

  

 

→ OLHANDO DE FORMA DIFERENTE: 

 

Para entendermos o deslocamento de equilíbrio devido a alterações de pressão, podemos analisar a fórmula 

do Kp.  

 

→ DESCULPA, MAS OLHA EU AQUI DE NOVO: 

 

Não é possível que você não se lembre a constante de equilíbrio só depende da temperatura. Logo, você 

sabe que a mudança de pressão não pode mudar o Kp. 

 

Então, olha só o caso “a”: 

 

Kp = (PNH3)²/(PH2)³(PN2)  → Se aumentamos a pressão total do sistema, as pressões parciais de cada gás 

aumentam na mesma proporção. 

 

 Para relembrar: 

Para encontrarmos a pressão parcial de um gás hipotético X, utilizamos a fórmula: 

 

PX = nX . Ptotal/ntotal 

 

OBS: nx/ntotal = fração molar  

 

Nesta fórmula, a pressão parcial de um gás é proporcional à pressão total e à fração molar em que se 

encontra. Assim, vemos que, na expressão do Kp, a pressão parcial de cada gás também está elevada ao seu 

coeficiente estequiométrico.  

 

No caso analisado, portanto, olhando para a expressão do Kp, a compressão aumenta mais o valor do 

denominador do que do numerador, o que reduziria o valor de Kp. Qual é a saída, então, para que o valor do 

Kp não seja alterado? A resposta é: aumentar a fração molar de NH3 e diminuir as frações molares de H2 e N2. 

Como fazemos isso? Deslocando a reação de modo a formar mais NH3 e consumir mais H2 e N2 (o sentido 

de menor volume). 

 

Agora olha o caso “b”: 

 

Kp = (PNH3)²/(PH2)³(PN2)  → Se diminuímos a pressão total do sistema, as pressões parciais de cada gás 

diminuem na mesma proporção. 
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Nesse momento, olhando para a expressão do Kp, a descompressão (redução da Ptotal) diminui mais o valor 

do denominador do que do numerador, o que aumentaria o valor de Kp. Qual é a saída, então, para que o valor 

do Kp não seja alterado? A resposta é: diminuir a fração molar de NH3 e aumentar as frações molares de H2 

e N2. Como fazemos isso? Deslocando a reação de modo a consumir mais NH3 e formar mais H2 e N2 (o 

sentido de maior volume). 

 

Importante! 

 

a. Para reações reversíveis em que os dois lados da seta possuem volumes iguais, a alteração de pressão 

não desloca o equilíbrio para nenhum dos lados, como podemos ver através da equação de Kp, em que as 

Ptotal do numerador se cancelam com as do denominador. 

 

b. A adição de um gás inerte a um sistema (isto é, um gás que não reage naquele sistema) também não 

provoca deslocamento de equilíbrio. Ocorre assim porque, embora aumente a pressão total do sistema, a 

adição de gás inerte também altera as frações molares dos compostos (ao aumentar o ntotal), o que 

compensa o aumento da Ptotal. 

 

Temperatura 

Influências básicas: 

 

a. Ao aumentarmos a temperatura de um sistema, o equilíbrio se desloca no sentido da reação endotérmica, 

ou seja, a que absorve calor mais do que libera, para formar produtos.  

 

b. Ao diminuirmos a temperatura de um sistema, o equilíbrio se desloca no sentido da reação exotérmica, ou 

seja, a que libera calor mais do que absorve, para formar produtos.  

 

Importante! Toda reação química absorve energia (calor) para quebrar as ligações interatômicas dos 

reagentes e libera calor para formar as ligações interatômicas dos produtos, como vimos no estudo da 

entalpia de ligações. O calor absorvido ou liberado, portanto, o ∆H, se trata apenas de um saldo de calor. Isso 

nos diz que o aumento de temperatura acelera qualquer reação química, mas acelera mais a que precisar 

absorver mais calor para acontecer (a endotérmica). 

 

Exemplo:                                                     3 H2 (g) + N2 (g) ⇌ 2 NH3 (g) + saldo de calor 

 

Neste caso, a reação direta é exotérmica, porque libera calor como saldo; a reação inversa é endotérmica, 

porque absorve calor como saldo.  

 

Para aumentarmos a temperatura do sistema, fornecemos calor a ele. E, mais uma vez, é tranquilo de 

enxergar que o fornecimento de calor favorece mais o sentido da reação que absorve mais calor (o 

2 
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endotérmico). Já a retirada de calor, isto é, a diminuição da temperatura do sistema, atrapalha menos o 

sentido da reação que precisa de menos calor para acontecer. 

 

 

→ OLHANDO DE FORMA DIFERENTE: 

 

v1 = k1[H2]³[N2] 

v2 = k2[NH3]²(saldo de calor) → Podemos imaginar que o saldo de calor entre na lei de velocidade. Assim 

sendo, o acréscimo de calor aumenta o valor de v2, e o sistema deixa de estar em equilíbrio (em que v1=v2). 

Então, se v2 > v1, a reação anda mais para a direita do que para a esquerda. A diminuição de calor, em 

contrapartida, diminui o valor de v2, e de novo o sistema fica desequilibrado. Se v2 < v1, a reação anda mais 

para a esquerda do que para a direita.  

 

 OPA, fica ligada/o: 

 

E os catalisadores? Como deslocam o equilíbrio de uma reação 

reversível? Simples: não deslocam. O efeito dos catalisadores é 

acelerar uma reação através do abaixamento da energia de 

ativação dessa reação, lembra? Esse abaixamento é igual para 

ambos sentidos de qualquer reação reversível. Portanto, o único 

efeito do catalisador em um equilíbrio é reduzir o tempo 

necessário para que o mesmo seja alcançado. 

 

Repare que, dos reagentes para os produtos (→), ou dos produtos para os reagentes (), a energia abaixa 

na mesma quantidade. 

 

Repare, agora, que o catalisador diminui o tempo necessário para que o equilíbrio seja alcançado (t1 < t2); 
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Exercícios 

 

1. Sob condições adequadas de temperatura e pressão, ocorre a formação do gás amônia. Assim, em 

um recipiente de capacidade igual a 10 L, foram colocados 5 mol de gás hidrogênio junto com 2 mol 

de gás nitrogênio. Ao ser atingido o equilíbrio químico, verificou-se que a concentração do gás amônia 

produzido era de 0,3 mol/L. Dessa forma, o valor da constante de equilíbrio (KC) é igual a  

a) 1,80 . 10-4    

b) 3,00 . 10-2    

c) 6,00 . 10-1      

d) 3,60 . 101    

e) 1,44 . 10-4    

   

 

2. O gráfico mostra a variação da concentração molar, em função do tempo e a uma dada temperatura, 

para um determinado processo reversível representado pela equação genérica 3A2(g) ⇆ 2A3(g). 

 

 

Dessa forma, segundo o gráfico, é incorreto afirmar que  

a) o sistema entrou em equilíbrio entre 30 e 45 minutos.    

b) a curva I representa a variação da concentração molar da substância A2(g).    

c) esse processo tem valor de KC = 0,064.    

d) até atingir o equilíbrio, a velocidade média de consumo do reagente é de 0,04 mol.L–1.min–1.    

e) até atingir o equilíbrio, a velocidade média de formação do produto é de 0,08 mol.L–1.min–1.    
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3. O gráfico abaixo mostra o caminho da reação de conversão de um reagente (R) em um produto (P), 

tendo r e p como coeficientes estequiométricos. A cinética da reação é de primeira ordem. 

 

 

A partir das informações do gráfico é certo que  

a) a reação é completa.    

b) o valor da constante de equilíbrio é 4    

c) o equilíbrio reacional é alcançado somente a partir de 15s    

d) a velocidade da reação é maior em 10s do que em 5s    

e) a reação tem os coeficientes r e p iguais a 2 e 1, respectivamente.    

   

 

4. O tetróxido de dinitrogênio gasoso, utilizado como propelente de foguetes, dissocia-se em dióxido de 

nitrogênio, um gás irritante para os pulmões, que diminui a resistência às infecções respiratórias.  

 

Considerando que no equilíbrio a 60ºC a pressão parcial do tetróxido de dinitrogênio é 1,4atm e a 

pressão parcial do dióxido de nitrogênio é 1,8atm, a constante de equilíbrio Kp será, em termos 

aproximados,   

a) 1,09 atm    

b) 1,67 atm    

c) 2,09 atm    

d) 2,31 atm 

e) 3,07 atm    
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5. Em um sistema fechado, uma reação reversível atinge o equilíbrio quando a velocidade da reação 

direta fica igual à velocidade da reação inversa. Como consequência, as concentrações de reagentes 

e produtos ficam constantes.  

Um equilíbrio químico pode ser deslocado variando-se a temperatura, a pressão e alguma 

concentração. De acordo com o Princípio de Le Chatelier, temos: 

I. Um aumento da concentração de uma substância faz o equilíbrio deslocar-se para consumir essa 

substância. 

II. Um aumento da temperatura faz o equilíbrio deslocar-se no sentido da reação endotérmica. 

III. Um aumento da pressão faz o equilíbrio deslocar-se no sentido da contração de volume. 

 

A equação a seguir representa uma das etapas da formação do ferro-gusa: 

FeO (s) + CO (g) + 19 kJ/mol ⇌ CO2 (g) + Fe (s) 

Trata-se de um sistema em equilíbrio, a uma temperatura de 25°C e 1 atmosfera de pressão. 

Reconhecendo a importância da produção de ferro, qual das seguintes ações favorece a sua 

produção? 

a) Aumentar a pressão. 

b) Aumentar a temperatura. 

c) Diminuir a concentração de CO. 

d) Aumentar a concentração de CO2. 

e) Diminuir a temperatura. 
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6. O “galinho do tempo”, abaixo representado, é um objeto que indica as condições meteorológicas, pois 
sua coloração muda de acordo com a temperatura e a umidade do ar.  
 

 
Nesse caso, a substância responsável por essa mudança de coloração é o cloreto de cobalto, CoCℓ2, 

que, de acordo com a situação, apresenta duas cores distintas – azul ou rosa –, como representado 

nesta equação: 

CoCℓ2 · 6 H2O ⇌ CoCℓ2 + 6 H2O         ΔH > 0 

Azul  Rosa 

 

Considerando-se essas informações, é correto afirmar que as duas condições que favorecem a 

ocorrência, no “galinho do tempo”, da cor azul são: 

a) baixa temperatura; a umidade não interfere. 

b) alta temperatura; a umidade não interfere. 

c) alta temperatura e baixa umidade. 

d) baixa temperatura e alta umidade. 

e) baixa temperatura e baixa umidade. 

 

 

7. A água que corre na superfície da Terra pode se tornar ligeiramente ácida devido à dissolução do 

CO2 da atmosfera e à dissolução de ácidos resultantes da decomposição dos vegetais. Quando essa 

água encontra um terreno calcário, tem início um processo de dissolução descrito em (1), abaixo: 

(1) CaCO3(s) + H2CO3(aq) ⇌ Ca(HCO3)2(aq) 

Isso, em razão do CaCO3 ser insolúvel em água e o carbonato ácido ser bem mais solúvel. Inicia-se 

um processo de erosão química do calcário, que demora milhares de anos. À medida que a água vai-

se aprofundando no terreno, a pressão da coluna d’água provoca um aumento da dissolução do CO2 na 

água, de acordo com a reação (2): 

(2) CO2(g) + H2O(l) ⇌ H2CO3(aq) 

Variando-se a pressão, a posição de equilíbrio se altera. Quando a água goteja do teto de uma caverna, 

ela passa de uma pressão maior para uma pressão menor. Essa diminuição de pressão faz com que: 

a) o equilíbrio (2) e por consequência o equilíbrio (1) se desloquem para a esquerda. 

b) o equilíbrio (2) se desloque para a direita e por consequência o equilíbrio (1) para a esquerda. 

c) apenas o equilíbrio (1) se desloque para a direita. 

d) o equilíbrio (2) e por consequência o equilíbrio (1) se desloquem para a direita. 

e) o equilíbrio (2) se desloque para a esquerda e por consequência o equilíbrio (1) para a direita. 
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8. Na fabricação do ácido nítrico, uma das etapas é a oxidação da amônia:  
 

4 NH3 (g) + 5 O2 (g) ⇌ 4 NO (g) + 6 H2O (g) + 906 kJ 

 

Para aumentar o rendimento em monóxido de nitrogênio, pode-se usar: 

a) um catalisador.  

b) alta temperatura e elevada pressão.  

c) alta temperatura e baixa pressão.  

d) baixa temperatura e alta pressão.  

e) baixa temperatura e baixa pressão. 

 

 

9. A fotossíntese é um processo bioquímico que converte gás carbônico e água em moléculas de glicose. 

Diferente do que aparenta, equivale a uma sequência complexa de reações que acontecem nos 

cloroplastos. Considere que esse fenômeno ocorra em uma única etapa, representada pela equação 

química, não-balanceada, e pela curva da variação das concentrações em função do tempo, 

mostradas abaixo. 

 

 

 

Nessa situação, a constante de equilíbrio (Kc) para a reação é, aproximadamente, igual a  

a) 0,1.    

b) 1,5.    

c) 11.    

d) 15.    

e) 4 

 
 

10. A constante de equilíbrio Kp para a reação N2O4(g) ⇌  2NO2 (g) é igual a 0,1. Numa mistura em equilíbrio, 
a pressão parcial do NO2 é igual a 0,7 atm. A pressão parcial do N2O4 é em atm.   

a) 0,5 

b) 0,7 

c) 1,5 

d) 2,5 

e) 4,9 
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Gabarito 

 

1. E 

 3H2 + N2͍↔ 2NH3    Vtotal=10L 

   
5mol   2mol 

MH2=5/10=0,5M  MN2=2/10=0,2M   

 

3H2 + N2͍↔ 2NH3     

0,5M   0,2M     ---       --->INÍCIO 

0,45M  0,15M    0,3M     --->REAGIU/FORMOU 

0,05M  0,05M    0,3M     --->EQUILÍBRIO 

 

Kc= [NH3 ]2/[H2]3[N2͍] --> Kc= (0,3)²/(0,05)³(0,05)= 14400= 1,44x10-4 

 

2. E 

3A2↔ 2A3 

 

Kc=[A3]²/[A2]³ --> Kc= 1²/(2,5)³= 0,064 

 

Vel=[  ]/tempo ---> Vel= 1,5/35= 0,04(mo/L)/min 

 

Vel=[  ]/tempo ---> Vel= 1/35= 0,028(mo/L)/min 

 

3. B 

Kc= 0,4/0,1= 4 

 

4. D 

 N2O4↔2NO2 

  P=1,4atm   P=1,8atm 

Kp=(PRODUTO)/(REAGENTE) --> (1,8)²/1,4= 2,31atm 

 

5. B 

Em relação a Temperatura:  

FeO(s) + CO(g) + 19 kJ/mol ⇌ CO2(g) + Fe(s) 

-----------------------------------------------------> 
Sentido Endotérmico 

         <---------------------------------------------------- 
             Sentido Exotérmico 

 

Em relação a Pressão: não altera o equilíbrio pois os volumes de reagentes e produtos são iguais. 

FeO(s) + CO(g) + 19 kJ/mol ⇌ CO2(g) + Fe(s) 

   1vol                   1vol                                                1vol                 1vol 

Vreagente= 2                                   Vproduto= 2 
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Em realção a concentração: para a formação de ferro, temos que deslocar o sentindo na formação de 

produto, pela diminução do produto ou amento do reagente. 

 

Feita essa análise, concluímos que a resposta é a letra B, pois com o aumento de T, deslocamos para 

sentido endotérmico, ou seja para formação de produto. 

 

6. D 

CoCl2·6H2O ⇌ CoCl2+ 6 H2O  ΔH> 0 

Azul          Rosa   

--------------------------------------> 
Processo Endotérmico 

A diminuição da temperatura favorece o sentido de formação da coloração azul. 

Na reação temos:  

Cloreto hexahidratado, que determina a coloração azul, com o aumento da temperatura, essa água é 

eliminada, ficando só o cloreto, caracteristica da com rosa. Logo, com o aumento da umidade, temos o 

favorecimento da cor azul. 

 

7. A 

Com a diminuição da pressão na reação 2, o equilíbrio será descolado para a esquerda, pois é o sentido 

de maior volume, produzindo mais reagentes, em consequência descola o sentido da reação 1 para a 

esquerda. 

 

8. E 

 4NH3 (g) + 5O2 (g) ⇌ 4NO (g) + 6H2O (g) + 906 kJ 

--------------------------------------> 
Processo Exotérmico 

Com a diminuição da temperatura, deslocamos o sentido para a direita, processo exotérmico. E com a 

dimuição da pressão, descolamos o sentido para o lado de maior volume, para a direita também. 

 

9. C 

6H2O + 6CO2↔C6H12O6 + 6O2 

  

Kc= [glicose][O2]6/[CO2]6 ** 

**Água e Sólidos não então nos calculos de Kc. 

 

Kc= 1 x 36/26= 11,4 

 

10. E 

 2NO2↔N2O4 

 

Kp= (NO2)²/(N2O4)---> 0,1= (0,7)²/(N2O4) 

 (N2O4)= 4,9atm 
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Estatística 

 

Resumo 

 

O tratamento da Informação engloba a leitura de gráficos e tabelas simples. Vamos estudá-los!  

 

Gráficos 

Gráfico de Setores 

O gráfico de setores é feito por uma circunferência vejamos o exemplo a seguir:  

 

Ex.: Em um campeonato foram registrados quantos pontos cada equipe fez durante todo o campeonato, e 

foi apresentado no gráfico de setores a seguir: 

 

 
Temos então que a Equipe 1 marcou 21,8% dos pontos, Equipe 2, 32.7%, Equipe 3, 10,9% e Equipe 4, 34,5%. 

Podemos então observar que a equipe que mais marcou pontos foi a Equipe 4. 

 

Obs.: Mais precisamente, as medidas dos ângulos dos setores circulares são proporcionais às porcentagens 

de ocorrência das realizações das variáveis. Em outra palavras, podemos usar regra de três para encontrá-

lo. 
 

Ex.: Qual é a angulação que a equipe 1 possui no setor? 

Temos que : 

100%__________360° 

21,8%_________ x 

 

100x = 7848 

 

Aproximadamente 78°. 
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Gráfico de Barras  

Temos a seguir o gráfico de barras, também falando das equipes em um campeonato. 

 
O gráfico é dividido em dois períodos e mostra como que cada equipe se saiu. 

Com esse gráfico podemos tirar algumas informações: 

• A equipe 1 teve a maior melhora desde o período 1 para o 2. 

• A equipe 3 teve o pior período 1. 

• Muitas informações podem ser tiradas, basta observar e comparar. 

 

Gráfico de Linhas 

 
O uso dessa representação gráfica é útil quando se quer representar valores assumidos por uma grandeza, 

no decorrer do tempo. 

 

Tabelas de Frequência 

A organização dos dados em tabelas possibilita uma leitura rápida e resumida dos resultados obtidos em 

uma pesquisa. Para cada variável estudada, contamos o número de vezes que cada um de seus valores (de 

realizações) acontece. O número obtido é chamado de frequência absoluta. 
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Ex.: Foi feita uma pesquisa com mulheres e seus respectivos estados civis. 

 

Estado civil Frequência absoluta Frequência relativa Porcentagem 

Solteira 8 8/25=0,32 32% 

casada 12 12/25=0,48 48% 

viúva 2 2/25=0,08 8% 

divorciada 3 3/25=0,12 12% 

TOTAL 25 1,00 100% 

 

 

Medidas de centralidade: 

Média 

Média aritmética simples: 

A média aritmética simples de um conjunto {x1, x2, ..., xn} de n observações para a variável X, é dada pelo 

quociente entre a soma dos valores observados e o número total de observações: 

 

Ex.: Seja um grupo de 3 pessoas e I o conjunto das idades dessas 3 pessoas. I = {12, 10, 11}. Calculando a 

média da idade desse grupo, temos: 

12 10 11 33
11 anos

3 3
x

+ +
= = =  

 
Média aritmética ponderada: 

A média aritmética ponderada de um conjunto {x1, x2, ..., xk} de k observações para a variável X, com 

frequências absolutas é dada pela expressão: 

 

Ex.: Para passar no curso de matemática devemos obter média 7, sendo que a p1 tem peso 1 e a p2 tem peso 

2. Dessa maneira calculamos a média da seguinte maneira: 
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Moda: 

É valor de maior frequência em uma série de dados, o que mais se repete. 

Ex: Alguns alunos fizeram a segunda chamada de uma prova de matemática. Suas notas foram tabuladas 

na tabela abaixo: 

Aluno Nota 

Aluno 1 2 

Aluno 2 7 

Aluno 3 3 

Aluno 4 4 

Aluno 5 3 

Aluno 6 3,5 

 

A nota que mais aparece no conjunto de dados é a nota 3. Portanto, a moda é 3. 

 

Mediana: 

Ordenando as observações de uma variável de forma crescente ou descrescente (Rol), a mediana é a 

observação que ocupa o valor central.  

 

Ex.: A quantidade de atrasos dos alunos de uma turma, registrados por mês, de março a novembro, formam 

o seguinte conjunto de dados: 23, 34, 21, 48, 51, 20, 38, 29, 13. 

Ordenando esses dados de forma crescente, temos: 

13 – 20 – 21 – 23 – 29 – 34 – 38 – 48 – 51  

Como há 9 observações, a observação central é a quinta: 

13 – 20 – 21 – 23 – 29 – 34 – 38 – 48 – 51  

Portanto, a mediana é igual a 29. 

 

Cuidado! E se a quantidade de elementos da amostra não for um número ímpar? Se o tamanho da amostra 

for par, então não terá um elemento central. Dessa maneira, precisamos fazer a média aritmética simples 

entre os dois centrais. 

 

Ex.: Seja uma amostra A = {1, 2, 7, 4}. Para calcular a mediana, precisamos colocar os elementos em ordem: 

1, 2, 4, 7. Agora, fazemos a média aritmética simples entre os dois termos centrais: 

2 4
3

2

+
=  

Assim, 3 é a mediana. 

 

Medidas de dispersão 

As medidas de dispersão medem o quão homogênea uma amostra é. Ou seja, quanto mais homogênea é a 

amostra, menor serão os valores da variância e desvio padrão. Vamos aprender a calculá-los? 
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Variância 

A Variância é a média aritmética dos desvios quadrados entre os valores da variável e a média das 

observações. 

 

 

Desvio padrão 

O desvio-padrão de um conjunto de dados é calculado tirando a raiz quadrada da sua variância. 
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Exercícios 

 

1. A cada ano, a Amazônia Legal perde, em média, 0,5% de suas florestas. O percentual parece pequeno, 

mas equivale a uma área de quase 5 mil quilômetros quadrados. Os cálculos feitos pelo Instituto do 

Homem e do Meio Ambiente da Amazônia (Imazon) apontam um crescimento de 23% na taxa de 

destruição da mata em junho de 2008, quando comparado ao mesmo mês do ano 2007. 

Aproximadamente 612 metros quadrados de floresta foram cortados ou queimados em quatro 

semanas. Nesse ritmo, um hectare e meio (15 mil metros quadrados ou pouco mais de um campo de 

futebol) da maior floresta tropical do planeta é destruído a cada minuto. A tabela abaixo mostra dados 

das áreas destruídas em alguns Estados brasileiros.  

 

 
Supondo a manutenção desse ritmo de desmatamento nesses Estados, o total desmatado entre 

agosto de 2008 e junho de 2009, em valores aproximados, foi 

a) inferior a 5.000 km². 

b) superior a 5.000 km² e inferior a 6.000 km². 

c) superior a 6.000 km² e inferior a 7.000 km². 

d) superior a 7.000 km² e inferior a 10.000 km². 

e) superior a 10.000 km².  
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2. Em sete de abril de 2004, um jornal publicou o ranking de desmatamento, conforme gráfico abaixo, da 

chamada Amazônia Legal, integrada por nove estados 

 

 

Considerando-se que até 2009 o desmatamento cresceu 10,5% em relação aos dados de 2004, o 

desmatamento médio por estado em 2009 está entre: 

a) 100 km² e 900 km². 

b) 1000 km² e 2700 km². 

c) 2800 km² e 3200 km². 

d) 3300 km² e 4000 km². 

e) 4100 km² e 5800 km². 
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3. O cultivo de uma flor rara só é viável se do mês do plantio para o mês subsequente o clima da região 

possuir as seguintes peculiaridades: 

• a variação do nível de chuvas (pluviosidade), nesses meses, não for superior a 50 mm; 

• a temperatura mínima, nesses meses, for superior a 15 °C; 

• ocorrer, nesse período, um leve aumento não superior a 5 °C na temperatura máxima. 

 
Um floricultor, pretendendo investir no plantio dessa flor em sua região, fez uma consulta a um 

meteorologista que lhe apresentou o gráfico com as condições previstas para os 12 meses seguintes 

nessa região. 

 

Com base nas informações do gráfico, o floricultor verificou que poderia plantar essa flor rara. 

O mês escolhido para o plantio foi 

a) janeiro 

b) fevereiro 

c) agosto 

d) novembro 

e) dezembro 
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4. Uma loja que vende sapatos recebeu diversas reclamações de seus clientes relacionadas à venda de 

sapatos de cor branca ou preta. Os donos da loja anotaram as numerações dos sapatos com defeito 

e fizeram um estudo estatístico com intuito de reclamar com o fabricante. A tabela contém a média, a 

mediana e a moda desses dados anotados pelos donos. 

 

 

Para quantificar os sapatos pela cor, os donos representaram a cor branca pelo número 0 e a cor preta 

pelo número 1. Sabe-se que a média da distribuição desses zeros e uns é igual a 0,45. 

Os donos da loja decidiram que a numeração dos sapatos com maior número de reclamações e a cor 

com maior número de reclamações não serão mais vendidas. A loja encaminhou um ofício ao 

fornecedor dos sapatos, explicando que não serão mais encomendados os sapatos de cor 

a) branca e os de número 38. 

b) branca e os de número 37. 

c) branca e os de número 36. 

d) preta e os de número 38. 

e) preta e os de número 37. 

 

 

5. O gráfico apresenta a taxa de desemprego (em%) para o período de março de 2008 a abril de 2009, 

obtida com base nos dados observados nas regiões metropolitanas de Recife, Salvador, Belo 

Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. 

 

A mediana dessa taxa de desemprego, no período de março de 2008 a abril de 2009, foi de 

a) 8,1% 

b) 8,0% 

c) 7.9% 

d) 7,7% 

e) 7,6% 
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6. Uma equipe de especialistas do centro meteorológico de uma cidade mediu a temperatura do 

ambiente, sempre no mesmo horário, durante 15 dias intercalados, a partir do primeiro dia de um mês. 

Esse tipo de procedimento é frequente, uma vez que os dados coletados servem de referência para 

estudos e verificação de tendências climáticas ao longo dos meses e anos. 

As medições ocorridas nesse período estão indicadas no quadro: 

 

Em relação à temperatura, os valores da média, mediana e moda são, respectivamente, iguais a: 

a) 17º C, 17º C e 13,5º C 

b) 17º C, 18º C e 13,5º C 

c) 17º C, 13,5º C e 18º C 

d) 17º C, 18º C e 21,5º C 

e) 17º C, 13,5º C e 21,5º C 
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7. O gráfico apresenta o comportamento de emprego formal surgido, segundo o Caged, no período de 

janeiro de 2010 a outubro de 2010. 

` 

Com base no gráfico, o valor da parte inteira da mediana dos empregos formais surgidos no período é 

a) 212 952. 

b) 229 913. 

c) 240 621. 

d) 255 496. 

e) 298 041 

 

 

8. Em um concurso, as notas finais dos candidatos foram as seguintes: 

 

Com base na tabela anterior, é correto afirmar que a variância das notas finais dos candidatos foi de: 

a) 0,75 

b) 0,65 

c) √0,65 

d) √0,85 

e) 0,85 
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9. Um produtor de café irrigado em Minas Gerais recebeu um relatório de consultoria estatística, 

constando, entre outras informações, o desvio padrão das produções de uma safra dos talhões de sua 

propriedade. Os talhões têm a mesma área de 30 000 m² e o valor obtido para o desvio padrão foi de 

90 kg/talhão. O produtor deve apresentar as informações sobre a produção e a variância dessas 

produções em sacas de 60 kg por hectare (10 000 m²). 

A variância das produções dos talhões expressa em (sacas/hectare)² é 

a) 20,25. 

b) 4,50. 

c) 0,71. 

d) 0,50. 

e) 0,25. 

 

 

10. O procedimento de perda rápida de “peso” é comum entre os atletas dos esportes de combate. Para 

participar de um torneio, quatro atletas da categoria até 66 kg, Peso-Pena, foram submetidos a dietas 

balanceadas e atividades físicas. Realizaram três “pesagens” antes do início do torneio. Pelo 

regulamento do torneio, a primeira luta deverá ocorrer entre o atleta mais regular e o menos regular 

quanto aos “pesos”. As informações com base nas pesagens dos atletas estão no quadro. 

 

Após as três “pesagens”, os organizadores do torneio informaram aos atletas quais deles se 

enfrentariam na primeira luta. A primeira luta foi entre os atletas:  

a) I e III.  

b) I e IV.  

c) II e III.  

d) II e IV.  

e) III e IV. 
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Gabarito 

 

1. B 

 

 

2. B 

 

3. A 

 

 

4.  A 

 

5.  B 

 

 

6.  B 

 

 

7. B 
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8.  E 

Inicialmente, deve-se calcular a media ( x ) que nesse caso será ponderada: 

7.6 2.7 9
6,5

10
x

+ +
= =  

Assim, a variância será: 

7.(6 6,5)² 2.(7 6,5)² (9 6,5)²
var 0,85

10

− + − + −
= =  

 

9.  E 

 

10.  C 
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Juros simples e compostos 

 

Resumo 

 

Juros 

A palavra juros é bem familiar ao nosso cotidiano e está amplamente difundida nos mais variados 

segmentos. Por exemplo, se uma pessoa pega empréstimo em um banco ou atrasa alguma conta, sabemos 

que correm juros em cima desta aplicação. Normalmente, quando se realiza alguma dessas operações, fica 

estabelecido uma taxa de juros x% por período, dia, mês ou ano. 

 Vejamos a seguir alguns termos muito usados em matemática financeira: 

• U.M.: Unidade Monetária (Real, dólar, euro...). 

• C: o capital inicial. 

• t: tempo.  

• i: a taxa de juros. 

• M: montante, que corresponde ao capital acrescido dos juros. 

• J: juros, que correspondem ao valor obtido quando aplicamos uma taxa de juros sobre o capital. 

 

É sempre verdade que M C J= + . 

 

Juros Simples 

É a modalidade de juros em que a taxa de juros é aplicada sempre sobre o capital inicial. Sendo a taxa 

constante e o capital inicial também constante, os juros de cada período também serão constantes.  

Para calcularmos os juros, temos:  

( )1M C it= + ou . .J C i t=  

• O tempo e a taxa devem estar na mesma unidade de tempo para se calcular os juros. 

E ainda, a taxa não deve ficar em porcentagem, e sim em decimal. 

 

• As parcelas de um pagamento parcelado a juros simples estão em uma progressão aritmética! Cada 

parcela é sempre acrescida de um valor fixo que, aqui, chamamos de juros. 

 

Juros compostos 

É a modalidade de juros em que a taxa de juros é aplicada sobre o montante do período anterior. Diferente 

do regime de juros simples, onde se calcula primeiro os juros e posteriormente o montante, nos juros 

compostos calcula-se diretamente o montante aplicando ao capital inicial o fator multiplicativo elevado ao 

número de períodos decorridos: 

M = C(1+i)(1+i)...(1+i) por t vezes. 

 Assim, temos:  

( )  . 1
t

M C i= +  

 

• As parcelas pagas no regime de juros compostos estão em progressão geométrica! 
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Exercícios 

 

1. Um trabalhador possui um cartão de crédito que, em determinado mês, apresenta o saldo devedor a 

pagar no vencimento do cartão, mas não contém parcelamentos a acrescentar em futuras faturas. 

Nesse mesmo mês, o trabalhador é demitido. Durante o período de desemprego, o trabalhador deixa 

de utilizar o cartão de crédito e também não tem como pagar as faturas, nem a atual nem as próximas, 

mesmo sabendo que, a cada mês, incidirão taxas de juros e encargos por conta do não pagamento da 

dívida. Ao conseguir um novo emprego, já completados 6 meses de não pagamento das faturas, o 

trabalhador procura renegociar sua dívida. O gráfico mostra a evolução do saldo devedor. 

 

Com base no gráfico, podemos constatar que o saldo devedor inicial, a parcela mensal de juros e a 

taxa de juros são 

a) R$ 500,00; constante e inferior a 10% ao mês. 

b) R$ 560,00; variável e inferior a 10% ao mês. 

c) R$ 500,00; variável e superior a 10% ao mês. 

d) R$ 560,00; constante e superior a 10% ao mês. 

e) R$ 500,00; variável e inferior a 10% ao mês. 
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2. Um empréstimo foi feito à taxa mensal de i%, usando juros compostos, em oito parcelas fixas e iguais 

a P. 

O devedor tem a possibilidade de quitar a dívida antecipadamente a qualquer momento, pagando para 

isso o valor atual das parcelas ainda a pagar. Após pagar a 5ª parcela, resolve quitar a dívida no ato 

de pagar a 6ª parcela. 

A expressão que corresponde ao valor total pago pela quitação do empréstimo é: 

a)  
c)  

e)  

b)  
d)  

 

 
 

3. Paulo emprestou R$ 5.000,00 a um amigo, a uma taxa de juros simples de 3% ao mês. Considere x o 

número de meses do empréstimo e M(x) o montante a ser devolvido para Paulo no final de meses. 

Nessas condições, a representação gráfica correta para M(x) é? 

a)  c)  e)  

b)  d)  

 

 

 

4. Segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), o rendimento médio mensal 

das famílias catarinenses é R$ 1368,00. Considerando-se que uma família pegou um empréstimo no 

valor de 30% de sua renda média mensal e vai pagar este empréstimo a uma taxa de juros compostos 

de 2% ao mês, quanto essa família pegou emprestado e qual o valor que a família irá pagar (montante 

final) se saldar essa dívida em 2 meses? 

a) Pegou emprestado R$ 407,40 e pagará, ao final de 2 meses, R$ 423,86.    

b) Pegou emprestado R$ 410,40  e pagará, ao final de 2 meses, R$ 425,94.    

c) Pegou emprestado R$ 409,40 e pagará, ao final de 2 meses, R$ 424,90.    

d) Pegou emprestado R$ 409,40 e pagará, ao final de 2 meses, R$ 425,94.    

e) Pegou emprestado R$ 410,40 e pagará, ao final de 2 meses, R$ 426,98.    
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5. Um capital de C reais foi investido a juros compostos de 10 % ao mês e gerou, em três meses, um 

montante de R$53.240,00. 

Calcule o valor, em reais, do capital inicial C. 

a) 40 mil 

b) 38 mil 

c) 36 mil 

d) 42 mil 

 
 

6. Certo capital foi aplicado em regime de juros compostos. Nos quato primeiros meses, a taxa foi de 1%, 

ao mês e, nos quatro meses seguintes, a taxa foi de 2% ao mês. Sabendo-se que, após os oito meses 

de aplicação, o montante resgatado foi de R$65.536,00, então o capital aplicado em reais, foi 

aproximadamente igual a: 

Dado: 
1665536 2=    

a)  

b)  

c)  

d)  

e) 3,948. 

 

 

7. Analise as seguintes situações: 

1. Seu João fez um empréstimo de R$ 1000,00 no Banco A, a uma taxa de juros simples; após 4 

meses, pagou um montante de R$ 1320,00 e quitou sua dívida. 

2. Dona Maria fez um empréstimo de R$ 1200,00 no Banco B, a uma taxa de juros simples; após 5 

meses, pagou um montante de R$ 1800,00 e quitou a dívida. 

 

Assinale a alternativa CORRETA. 

A taxa mensal de juros simples cobrada pelo Banco A e pelo Banco B, respectivamente, é: 

a) 8%am e 10%am    

b) 18%am e 13%am    

c) 6,4%am e 12,5%am    

d) 13%am e 18%am    

e) 10%am e 8%am    
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8. Em 2000, certo país da América Latina pediu um empréstimo de 1 milhão de dólares ao FMI (Fundo 

Monetário Internacional) para pagar em 100 anos. Porém, por problemas políticos e de corrupção, 

nada foi pago até hoje e a dívida foi sendo “rolada” com a taxação de juros compostos de 8,5% ao ano. 

Determine o valor da dívida no corrente ano de 2015, em dólar. Considere  (1,085)5  1,5.  

a) 1,2 milhões.  

b) 2,2 milhões.  

c) 3,375 milhões.  

d) 1,47 milhões.  

e) 2 milhões. 

 

 

9. Um capital aplicado a juros compostos a uma certa taxa anual de juros dobra a cada 7 anos. 

Se, hoje, o montante é R$250 000,00, o capital aplicado há 28 anos é um valor cuja soma dos 

algarismos vale  

a) 20 

b) 17 

c) 19 

d) 21 

e) 18 
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10. Leia o texto abaixo para responder as perguntas:  
A figura a seguir exibe um trecho do gráfico da função f cuja lei é f(x) = x³. 

 

Um veículo, após ser retirado da concessionária, passa a sofrer uma desvalorização de 5% ao ano. 

Dessa forma 9 anos após a saída da concessionária, a desvalorização total do veículo terá sido de, 

aproximadamente,  

a) 50%  

b) 40%  

c) 30%  

d) 20%  

e) 10% 
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Gabarito 

 

1. C 

 

 

2. A 

 

 

3. A 

 

 

4. E 

 

 

5. A 
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6. E 

 

7. A 

 

 

8. C 

 

9. C 
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10. B 
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Equações da reta, paralelismo e perpendicularismo e distância de 

ponto à reta 
 

Resumo 

 

A reta 

Uma reta é um conjunto de pontos colineares. 

 

 

Equação geral da reta 

‘’Em toda reta r do plano cartesiano está associada a pelo menos uma equação do tipo  

Em que a, b e c são números reais, com a e b não nulos simultaneamente, e x e y são as coordenadas de 

um ponto P(x,y) genérico de r. Costuma-se escrever r:ax+by+c=0 

 

Equação reduzida da reta 

Uma equação reduzida da reta respeita a lei de formação dada por   onde x e y são os 

pontos pertencentes à reta. 

m-> O coeficiente a é chamado de coeficiente angular da reta. E      

 

1. Forma para encontrar a equação geral da reta, y1-y0=m(x1-x0) 

Temos que  
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1.1 

 

Temos que o ângulo formado entre a reta e o eixo x  é chamado de 𝜃 

No exemplo acima temos que: 𝜃<90° 

 

 

1.2 

 
Temos que o ângulo formado pela reta e o eixo x é chamado de 𝜃. 

No exemplo acima temos que 90< 𝜃<180° 

n-> O termo b é chamado de coeficiente linear da reta. 

 

Equação segmentária da reta: 

A equação segmentária da reta tem a seguinte lei de formação: 

 

• -c/a -> é a abscissa do ponto de interseção com o eixo x 

• -c/b -> é a ordenada do ponto de interseção com o eixo y. 
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Casos particulares 

Quando algum dos coeficientes da equação geral da reta é igual a zero, a reta apresenta uma propriedade 

especial, temos três casos: 

1. a=0 -> reta paralela ao eixo x. 

 

 

 

2. .b=0-> reta paralela ao eixo y. 
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3. c=0 

 

1. Posições relativas entre retas 

1.1. Retas paralelas: 
Duas retas são paralelas se apresentam a mesma inclinação em relação ao eixo x, ou seja, possuem o 

mesmo coeficiente angular. 

r sr//s        m = m  

 

1.2 Retas perpendiculares: 
Duas retas r e s são perpendiculares se o produto de seus coeficientes angulares for igual a -1. 

r sr s        m .m 1⊥ = −  
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2. Distância de um ponto a uma reta 

Dadas uma reta de equação       0ax by c+ + =  e um ponto 0 0( , )P x y , a distância do ponto P à reta r é 

dada pela fórmula: 

0 0
'

² ²
PP

ax by c
d

a b

+ +
=

+
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Exercícios 

 

1. Os procedimentos de decolagem e pouso de uma aeronave são os momentos mais críticos de 

operação, necessitando de concentração total da tripulação e da torre de controle dos aeroportos. 

Segundo levantamento da Boeing, realizado em 2009, grande parte dos acidentes aéreos com vítimas 

ocorre após iniciar-se a fase de descida da aeronave. Desta forma, é essencial para os procedimentos 

adequados de segurança monitorar-se o tempo de descida da aeronave. A tabela mostra a altitude y 

de uma aeronave, registrada pela torre de controle, t minutos após o início dos procedimentos de 

pouso. 

 

Considere que, durante todo o procedimento de pouso, a relação entre y e t é linear.  

De acordo com os dados apresentados, a relação entre y e t é dada por  

a) y = – 400t  

b) y = – 2000t  

c) y = 8000 – 400t  

d) y = 10000 – 400t  

e) y = 10000 – 2000t 
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2. Para uma feira de ciências, dois projéteis de foguetes, A e B, estão sendo construídos para serem 

lançados. O planejamento é que eles sejam lançados juntos, com o objetivo de o projétil B interceptar 

o A quando esse alcançar sua altura máxima. Para que isso aconteça, um dos projéteis descreverá 

uma trajetória parabólica, enquanto o outro irá descrever uma trajetória supostamente retilínea. O 

gráfico mostra as alturas alcançadas por esses projéteis em função do tempo, nas simulações 

realizadas. 

 

Com base nessas simulações, observou-se que a trajetória do projétil B deveria ser alterada para que 

o objetivo fosse alcançado. Para alcançar o objetivo, o coeficiente angular da reta que representa a 

trajetória de B deverá  

a) diminuir em 2 unidades.  

b) diminuir em 4 unidades.  

c) aumentar em 2 unidades.  

d) aumentar em 4 unidades.  

e) aumentar em 8 unidades. 
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3. Nos últimos anos, a televisão tem passado por uma verdadeira revolução, em termos de qualidade de 

imagem, som e interatividade com o telespectador. Essa transformação se deve à conversão do sinal 

analógico para o sinal digital. Entretanto, muitas cidades ainda não contam com essa nova tecnologia. 

Buscando levar esses benefícios a três cidades, uma emissora de televisão pretende construir uma 

nova torre de transmissão, que envie sinal às antenas A, B e C, já existentes nessas cidades. As 

localizações das antenas estão representadas no plano cartesiano: 

A torre deve estar situada em um local equidistante das três antenas. 

 

O local adequado para a construção dessa torre corresponde ao ponto de coordenadas 

a) (65;35) 

b) (53;30) 

c) (45;35) 

d) (50;20) 

e) (50;30) 
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4. [Matemática + História] Analise o gráfico a seguir, que representa a população mundial, em milhões, 

entre os anos de 1800 e 2010. 

 

 

 

Denotando por p(t) a população mundial, em milhões, no ano t, é possível aproximar diferentes trechos 

do gráfico por funções afins. Com relação à dinâmica histórico-demográfica, representada no gráfico, 

observa-se, no período em que p(t) aproxima-se de  

a) 75t 144000,−  um aumento da estabilidade política mundial, evidenciado pela inexistência de 

conflitos internacionais.    

b) 75t 144000,−  uma redução das desigualdades socioeconômicas, com a coletivização dos meios 

de produção nos países socialistas.    

c) 
20t

11000,
3

−  um aumento da expectativa de vida da população, com o desenvolvimento científico 

e tecnológico decorrente das corridas espacial e armamentista.    

d) 
20t

11000,
3

−  uma redução da fome nos países africanos em decorrência do processo de 

descolonização, além da melhora das condições sanitárias e de saúde pública.    

e) 
20t

11000,
3

−  uma redução das taxas de mortalidade nos países onde iniciou-se a Revolução 

Industrial, além da manutenção de elevadas taxas de natalidade.    

 

 

5. No plano cartesiano, a reta s: 4x – 3y +12 = 0 intersecta o eixo das abscissas no ponto A e o eixo das 

ordenadas no ponto B. Nessas condições, qual é a distância entre os pontos A e B? 

a) 5 

b) 5   

c) 2 2   

d)  2 

e) 2  
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6.  Em um plano, munido do sistema de coordenadas cartesianas usual, as equações 3x – 2y + 6 = 0 e 

3x + 4y – 12 = 0 representam duas retas concorrentes. A medida da área da região limitada por essas 

retas e pelo eixo dos x é : 

Dados: u.a. = unidade de área 

a) 9u.a.    

b) 10u.a.    

c) 11u.a.    

d) 12u.a.    

 

 

7. Na figura a seguir, as retas r, s, t, u são paralelas e seus coeficientes lineares estão em uma progressão 

aritmética de razão -2. 

 

 

Sabendo-se que a equação da reta p é 
1

y x 3
2

= − +  e da reta u é y 3x 5,= −  o ponto de intersecção da 

reta p com reta s é  

a) 

4 19
,

7 7

 
 
          

b) 

8 17
,

7 7

 
 
            

c) 

12 15
,

7 7

 
 
      

d) 

16 13
,

7 7

 
 
   

e) 

18 11
,

7 7
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8. As retas 2x + 3y = 1 e 6x – ky = 1 são perpendiculares. Então, k vale  

a) 2  

b) 1  

c) 3  

d) 4  

e) 5 

 

 

9. Na figura, as retas r e s são paralelas. Se (x, y) é um ponto de s, então x – y vale 

 

a) 2  

b) 3 

c) 4  

d) 6  

e) 5 

 

 

10. Seja A = (4, 2) um ponto do plano cartesiano e sejam B e C os simétricos de A em relação aos eixos 

coordenados. A equação da reta que passa por A e é perpendicular à reta que passa por B e C é:  

a) 2x-y=6  

b) x-2y=0  

c) x−y=2  

d) x+2y=8  

e) x + y = 6 
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Gabarito 

 

1. D 

 

 

2. C 

 

 

3. E 
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4. E 

 

 

5. A 

 

 

6. A 

 

 

7. B 
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8. D 

 

 

9. C 

 

 

10. A 
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Geometria Analítica: distância entre dois pontos 

 

Resumo 

 

Distância entre dois pontos: 

Dado dois pontos A e B do plano cartesiano, chama-se distância entre eles a medida do segmento de reta 

que tem os dois pontos por extremidades. 

1° caso: O segmento AB é paralelo ao eixo x 

 

 

Então a distância entre A e B é dada pelo módulo da diferença entre as abscissas de A e B, isto é: 

 

| |a bd x x= −   

Exemplo: 

| 6 2 |

d 4

d = −

=
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2° caso: O segmento AB é paralelo ao eixo y 

 

Então a distância entre A e B é dada pelo módulo da diferença entre as ordenadas de A e B, isto é: 

 

| y |a bd y= −  

Exemplo: 

| 6 2 |

d 4

d = −

=
 

 

3° caso: Quando o segmento AB não é paralelo a nenhum dos eixos coordenados. 

 

 

Temos então que a distância entre A e B é dada por: 

2 2

a b a bd= (x - x ) +(y - y )   
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Exercícios 

 

 

1. Sejam A(- 3, 3), B(3, 1), C(5, - 3) e D(- 1, - 2) vértices de um quadrilátero convexo. A medida de uma de 

suas diagonais é: 

a) 15 
b) 13 
c) 12 
d) 10 
e) 8 

 

2. O triângulo ABC formado pelos pontos A(7,3), B(-4,3) e C(-4,-2) é: 

a) escaleno 

b) isósceles 

c) equiângulo 

d) obtusângulo 

e) acutângulo 

 

 

3. Assinale o valor da área do quadrado de vértices (-2;9) , (4,6), (1,0) e (-5,3). 

a) 20 

b) 25 

c) 30 

d) 45 

e) 60 

 

 

4. Qual é a medida da área e do perímetro do losango cujos vértices são A(2, 3); B(1, 0); C(0, 3) e D(1, 6)? 

Utilize 10 3,2   

a) Área = 6 e perímetro = 12,8. 

b) Área = 6 e perímetro = 10,4. 

c) Área = 12 e perímetro = 22,3. 

d) Área = 12 e perímetro = 25,9. 

e) Área = 18 e perímetro = 27,1. 
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5. Na figura a seguir, o ponto A representa uma praça, e o ponto B, uma livraria. 

 
Considerando quilômetro como unidade de medida, a menor distância entre a praça e a livraria é de 

aproximadamente 

a) 4km 
b) 5km 
c) 6km 
d) 7km 
e) 8km 

 
 

6. Um triângulo é desenhado marcando-se os pontos A(3;5), B(2;– 6) e C(– 4;1) no Plano Cartesiano. O 
triângulo A’B’C’ é o simétrico do triângulo ABC em relação ao eixo y. Um dos vértices do triângulo A’B’C’ 
é  
a) ( 3 ; 5 ).  
b) ( –2 ; 6 ).  
c) (– 2 ; – 1 ).  
d) ( – 4 ; 5 ).  
e) ( 4 ; 1 ). 
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7. O Candy Crush é um dos jogos que virou febre nos últimos anos. Um joguinho no qual você precisa 

combinar doces simples e doces especiais que se encontram numa espécie de plano cartesiano. Há, 

na imagem abaixo, dois doces especiais: uma bomba colorida, que se encontra no ponto (8, 8); e uma 

rosquinha de coco, que se encontra no ponto (9, 2). Tomou-se como referencial o plano cartesiano 

indicado na imagem. Baseados nessas informações, podemos afirmar que a distância entre a bomba 

colorida e a rosquinha de coco, no plano cartesiano abaixo, é:  

 

a) 27  

b) 35   

c) 7  

d) 37  

e) 7 
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8. Devido ao aumento do fluxo de passageiros, uma empresa de transporte coletivo urbano está fazendo 

estudos para a implantação de um novo ponto de parada em uma determinada rota. A figura mostra 

o percurso, indicado pelas setas, realizado por um ônibus nessa rota e a localização de dois de seus 

atuais pontos de parada, representados por P e Q. 

 

Os estudos indicam que o novo ponto T deverá ser instalado, nesse percurso, entre as paradas já 

existentes P e Q, de modo que as distâncias percorridas pelo ônibus entre os pontos P e T e entre os 

pontos T e Q sejam iguais. De acordo com os dados, as coordenadas do novo ponto de parada são 

a) (290 ; 20). 
b) (410 ; 0). 
c) (410 ; 20). 
d) (440 ; 0). 
e) (440 ; 20). 

 

9. Um bairro de uma cidade foi planejado em uma região plana, com ruas paralelas e perpendiculares, 

delimitando  quadras de mesmo tamanho. No plano de coordenadas cartesianas seguinte, esse bairro 

localiza-se no segundo quadrante, e as distâncias nos eixos são dadas em quilômetros. 

 

A reta de equação y = x + 4 representa o planejamento do percurso da linha do metrô subterrâneo que 

atravessará o bairro e outras regiões da cidade. No ponto P = (–5, 5), localiza-se um hospital público. 

A comunidade solicitou ao comitê de planejamento que fosse prevista uma estação do metrô de modo 

que sua distância ao hospital, medida em linha reta, não fosse maior que 5 km. 

Atendendo ao pedido da comunidade, o comitê argumentou corretamente que isso seria 
automaticamente satisfeito, pois já estava prevista a construção de uma estação no ponto 
a) (-5,0) 

b) (-3,1) 

c) (-2,1) 

d) (0,4) 

e) (2,6) 
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10. Um construtor pretende murar um terreno e, para isso, precisa calcular o seu perímetro. O terreno está 

representado no plano cartesiano, conforme a figura, no qual foi usada a escala 1 : 500. Use 2,8 como 

aproximação para 8   

 

a) 110 

b) 120 

c) 124 

d) 130 

e) 144 
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Gabarito 

 

1. D 

Supondo que o quadrilátero convexo seja o quadrilátero ABCD, as diagonais são AC e BD. 

 

Assim, uma das medidas de suas diagonais é 10. 

 

2. A 

Calculando os quadrados das medidas dos lados do triângulo ABC, encontramos 

 

146 = 121 + 25 

Podemos concluir que o triângulo ABC é retângulo escaleno. 

 

3. D 
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4. A 

A área é dada por 

 

 

Por outro lado, como 

 

Segue que o perímetro mede 4.3,2 = 12,8 

 

5. C 

 

 

6. E 

 

 

7. D 

 

 

8. E 

 

 

9. B 
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10. C 
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Orações coordenadas e subordinadas substantivas 

 

Resumo 

 

Orações coordenadas 

As orações se relacionam por dependência ou independência sintática. São independentes as coordenadas, 

isto é, elas não possuem termos sob forma oracional. 

As orações coordenadas se classificam em: 

Assindéticas 

Não apresentam conjunção. 

Obs.: também são ASSINDÉTICAS as orações introduzidas por “isto é”, “ou melhor”, “ou seja, “por exemplo”, 

“a saber”. 

 

ATENÇÃO! Síndeto é sinônimo para conjunção. 

 

Sindéticas 

De acordo com o tipo de conjunção que as introduz, as orações coordenadas sindéticas podem ser: aditivas, 

adversativas, alternativas, conclusivas ou explicativas. 

Aditivas: 

Oração A + oração B 

O menino chegou [E foi tomar banho.] 

Obs.: a conjunção aditiva “E” tem como forma negativa. 

Ex: Nas dificuldades, os falsos amigos não ajudam NEM aparecem. 

 

Adversativas 

Oração A x oração B 

Todos são interessados, [mas só alguns se esforçam mesmo.] 

Obs.: A conjunção “E” pode ter valor adversativo quando equivaler a “MAS”. 

Ex: Estudou muito E não passou. 

 

Alternativas: 

Oração A (Oração B) 

[Ora os políticos dizem uma coisa], [ora dizem outra.] 

 

Conclusivas 

Oração A -> Oração B 

O dia amanheceu ensolarado; logo as praias estarão lotadas. 

 

Explicativas 

Oração A? -> Oração B 
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Nossa avó perdera a memória, [pois contava o mesmo caso toda semana.] 

Obs.: Também haverá oração explicativa com a conjunção “que” se a primeira oração possuir verbo no 

imperativo. 

Ex: Some daqui, que isso não é de tua conta! 
 

 

Orações subordinadas 

Subordinação  
É a relação que estabelece uma dependência sintática entre orações.  

Exemplo: Desconheço / se eles desejavam / que viéssemos.  

O período acima apresenta 3 orações:  

1. Desconheço: principal, pois a segunda é seu objeto direto;  

2. se eles desejavam: subordinada substantiva objetiva direta e oração principal em relação à terceira;  

3. que viéssemos: oração subordinada substantiva objetiva direta.  

Orações subordinadas substantivas: desempenham função sintática de natureza substantiva em relação à 

principal. 

1. É necessário que você se apresente ao serviço amanhã.  

2. Nosso desejo era que ele desistisse.  

3. Mariana lembrou-se de que Manoel chegaria mais tarde.  

4. Tenho certeza de que não há esperanças.  

5. Fernanda tinha um grande sonho: que o dia do seu casamento chegasse.  

6. Os funcionários não sabiam que era dia de despedimentos. 

 

As orações grifadas funcionam, respectivamente, como sujeito, predicativo, objeto indireto, complemento 

nominal, aposto e objeto direto de uma oração principal.  

 

Observações: 

I.  As orações subordinadas têm um único tipo de conectivo: as conjunções integrantes “QUE” e “SE”.  

Exemplo: Talvez ele saiba [que/se vai haver aula amanhã]. 

 

II. Mesmo as apositivas podem ser introduzidas por conjunção integrante. 

Exemplo: Necessito de uma coisa: [(que) estudes]. 

 

III. Admite-se a omissão da conjunção integrante por questão de estilo (principalmente nas subjetivas e 

objetivas, quando o verbo da oração principal exprime desejo, ordem ou pedido). 

Exemplo: Queira Deus [voltemos em segurança]. 
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Exercícios 

 

1. Marque a alternativa INCORRETA quanto à classificação das orações coordenadas sindéticas 

destacadas.  

a) Fabiano não só foi o melhor, mas também foi o mais votado. (aditiva)  

b) Apresente seus argumentos ou ficará sem chance de defesa. (conclusiva)  

c) Estude muito, pois a prova de conhecimentos específicos estará bem difícil. (explicativa)  

d) Ela era a mais bem preparada candidata, mas a vaga de emprego foi destinada a sua amiga. 

(adversativa)  

 
 

2. Assinale a alternativa em que está destacada uma oração coordenada explicativa.  

a) Peço que te cales. 

b) O homem é um animal que pensa.  

c) Ele não esperava que a mãe o perdoasse.  

d) Leve-a até o táxi, que ela precisa ir agora.  

e) É necessário que estudes.  

 
 

3. Pastora de nuvens, fui posta a serviço por uma campina 
 tão desamparada que não principia nem também termina, 
 e onde nunca é noite e nunca madrugada. 
(Pastores da terra, vós tendes sossego, que olhais para o 
 sol e encontrais direção. Sabeis quando é tarde, sabeis 
quando é cedo. Eu, não.)  

Cecilia Meireles 

 
Esse trecho faz parte de um poema de Cecília Meireles, intitulado Destino, uma espécie de profissão 

de fé da autora. O conjunto das duas orações coordenadas que compõem o segundo verso da segunda 

estrofe – que olhais para o sol e encontrais direção – tem sentido:  

a) explicativo. 

b) comparativo.  

c) condicional.  

d) concessivo.  

 
 

4. Em relação à classificação das orações coordenadas sindéticas destacadas, assinale a alternativa 

incorreta. 

a) Ela não só foi a primeira, mas também foi a mais aplaudida. (aditiva) 

b) Fale agora ou permanecerá calado para sempre. (conclusiva) 

c) Eu queria convencê-lo, mas os argumentos não foram suficientes. (adversativa) 

d) Cumprimente-o, pois hoje venceu mais uma etapa de sua vida. (explicativa) 
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5. Analise o período abaixo: 

“A Apple estava à beira da falência e só ganhou sobrevida porque recebeu um aporte de 150 milhões 

de dólares da Microsoft”.  

Nele, pode-se afirmar que:  

a) a conjunção e estabelece, entre as orações coordenadas, um sentido adversativo.  

b) a conjunção porque introduz ideia de causa à primeira oração do período. 

c) há três orações, cujos núcleos são transitivos diretos.  

d) o verbo receber possui somente objeto direto.  

 
 

6. Marque a alternativa que contenha oração subordinada de mesma classificação da oração 
subordinada presente na frase a seguir: “A solução é que você desista logo”. 

a) Que ele volte é bom. 

b) A única alternativa era que ele voltasse para casa. 

c) Não me esqueço de que fiz muito bem para você. 

d) Não imaginava que isso causaria tanto problema em nossa relação. 

 
 

7. “Parecia que a ventania queria levar a cidade.” No período acima, a oração subordinada é: 

a) substantiva objetiva direta. 

b) substantiva subjetiva. 

c) adjetiva explicativa. 

d) substantiva predicativa. 

e) substantiva completiva nominal. 

 
 

8. Se o penhor dessa igualdade 
Conseguimos conquistar com braço forte, 
Em teu seio, ó Liberdade, 
Desafia o nosso peito a própria morte! 
- Mas, se ergues da justiça a clava forte, 
Verás que um filho teu não foge à luta, 
Nem teme, quem te adora, a própria morte, 

 
As orações “Desafia o nosso peito a própria morte”, “que um filho teu não foge à luta” e “quem te adora” 

classificam-se, respectivamente, como: 

a) principal, subordinada substantiva subjetiva, subordinada adjetiva restritiva; 

b) principal, subordinada adverbial temporal, subordinada substantiva objetiva direta; 

c) principal, subordinada substantiva objetiva direta, subordinada substantiva subjetiva; 

d) coordenada assindética, subordinada substantiva objetiva direta, subordinada substantiva 

apositiva. 
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9. Marque a alternativa que contém oração subordinada substantiva completiva nominal. 

a) “Como fazem os pelintras de hoje para não molhar os pés nos dias de chuva?” 

b) “Veio-me a desagradável impressão de que todo mundo reparava nas minhas galochas.” 

c) “Um dia as galochas me serão úteis, quando eu for suficientemente velho para merecê-las.” 

d) “No restaurante, onde entrei arrastando os cascos como um dromedário, resolvi me ver livre das 

galochas.” 

e) “No centro da cidade um sol radioso varava as nuvens e caía sobre a rua, enchendo tudo de luz, 

fazendo evaporar as últimas poças de água que ainda pudessem justificar minhas galochas.” 

 
 

10. Assinale o único exemplo em que não ocorre oração subordinada substantiva subjetiva: 

a) “Cansativo que seja, urge atravessarmos o campo que banha o Rio Negro antes de anoitecer.” 

b) “Todo escritor que surge reage contra os mais velhos, mesmo que o não perceba, e ainda que os 

admire.” 

c) “Dormiram naquilo, tinham-se acostumado, mas seria mais agradável dormirem numa cama de 

lastro de couro.” 

d) “É preciso que o pecador reconheça ao menos isto: que a Moral católica está certa e é 

irrepreensível.” 

e) “Sobre a multiplicidade informe e confusa dos bens da matéria é mister que paire a força 

ordenadora do espírito.” 
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Gabarito 

 

1. B 
A relação de sentido entre as duas orações é alternativa, pois há necessidade de escolha: apresentar 

ou ficar sem chance de defesa.  

 
2. D 

As alternativas (A), (B), (C) e (E) apresentam oração subordinada substantiva direta, subordinada 

adjetiva restritiva, subordinada substantiva objetiva direta e subordinada substantiva subjetiva, 

respectivamente. Apenas em (D) existe oração coordenada explicativa porque apresenta uma 

explicação sobre a oração principal.  

 
3. A 

As orações em questão têm um valor explicativo, pois justificam a afirmação anterior (a de que os 

pastores da terra têm sossego). Para corroborar essa interpretação, basta perceber que a conjunção 

que as introduz pode ser substituída por explicativas como: “pois”, “porque”, “já que”, “uma vez que” etc.  

 
4. B  

A alternativa está incorreta, pois trata-se de oração coordenada alternativa marcada pela conjunção 

“ou”. 

 

5. A 
As demais opções são incorretas, pois no período: a conjunção “porque” introduz noção de causa à 

segunda oração do período (“só ganhou sobrevida”); há três orações: principal com verbo de ligação, 

coordenada adversativa com verbo transitivo direto e subordinada adverbial causal com verbo transitivo 

direto e indireto; o verbo “receber” apresenta objeto direto (“um aporte de 150 milhões de dólares”) e 

objeto indireto (“da Microsoft”).  

 

6. B  
A oração em análise é subordinada substantiva predicativa, exatamente como a subordinada da letra 

“B”: “que ele voltasse para casa”.  

 

7. B  
A oração subordinada, em questão, funciona como sujeito do verbo “parecer”, portanto, é subjetiva. 
 

8. C 
“Desafia o nosso peito a própria morte” – oração principal do período que se inicia em “SE o penhor 

dessa igualdade”; 

“que um filho teu não foge à luta” – oração subordinada substantiva objetiva direta; 

“quem te adora” – Oração subordinada substantiva subjetiva, funcionando como sujeito (Quem te adora 

nem teme a própria morte). 

 

9. B 
A oração “de que todo mundo reparava nas minhas galochas” completa o sentido do nome “impressão”, 

portanto, é classificada como oração subordinada substantiva completiva nominal. 

 

10. B 
“Todo escritor” [sujeito] “reage” [verbo] “contra os mais velhos” [objeto indireto] - oração principal; 
“que surge” [oração subordinada adjetiva restritiva];  
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“mesmo que o não perceba” [adjunto adverbial];  
“e ainda que os admire” [coordenada sindética aditiva em relação à anterior].  
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Orações subordinadas adjetivas e subordinadas adverbiais 

 

Resumo 

 

Oração Subordinada Adjetiva 

As orações subordinadas adjetivas têm valor de adjunto adnominal da oração principal. Geralmente, são 

encabeçadas por pronomes relativos (o qual, as quais, que, quem, cujo, onde, etc.) 

Observe alguns exemplos: 

O candidato que estuda tem possibilidade de aprovação.  

Perceba que a oração equivale ao adjetivo “estudioso”: 

 
O candidato estudioso tem possibilidade de aprovação. 

O vocábulo “estudioso” é caracterizador de “candidato”, exercendo, portanto, a função sintática de adjunto 

adnominal; logo, a oração “que estuda” funciona também como adjunto adnominal de candidato. 

 
As orações adjetivas podem ser: 
 
Restritivas: limitam, restringem o significado do termo antecedente. Não admite a presença da vírgula antes 

do pronome relativo. 

O carro que comprei foi caro. 

Aquele é o mercado onde comprei as cervejas. 

O livro que achei não era o meu. 

 

Explicativas: explicam algo a respeito do antecedente. Vem sempre encabeçada por vírgula. 

O homem, que é mortal, precisa evoluir. 

O cachorro, que é o melhor amigo do homem, não perde seu lugar. 

Paulo, a cujo pai me referi, não celebrará o aniversário conosco. 

 

Orações subordinadas adverbiais 

As orações subordinadas adverbiais exercem a função de adjunto adverbial oração principal. Dessa forma, 

pode exprimir circunstância de tempo, modo, fim, causa, condição, hipótese, etc. Quando desenvolvida, é 

introduzida por uma das conjunções subordinativas (com exclusão das integrantes). Classificam-se de 

acordo com a conjunção ou locução conjuntiva que as introduz.  

O emprego da vírgula é obrigatório quando a subordinada antecede a principal. 

Elas podem ser: 

Causais 

Todos ficaram em casa [porque estava chovendo]. 

 

Comparativas 

Seus olhos brilham [como a lua]. (=com a lua brilha) 

 

Concessivas 

[Embora seja verdade], há elementos ocultos nessa história. 
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Conformativas 

[Conforme é o desejo de todos], partirei amanhã para a África. 

 

Consecutivas 

Obs.: A conjunção consecutiva se pretende, normalmente, a uma palavra intensiva da oração principal (tal, 

tamanho, tanto, tão) às vezes subentendida. 

Sua sorte era tanta [que (em consequência) ganhou duas vezes na Loteria]. 

 

Condicionais 

Obs.: Também são condicionais se (que pode ficar subentendido), contanto que, dado que, sem que. 

[(SE) Fosse menos sensível], veria como os familiares são incríveis. 

[Dado que fosse sensível], chegaria às lágrimas. 

 

Finais 

Saio de casa [para que possas reavaliar nossa relação]. 

 

Proporcionais  

[À proporção que envelhece], mais bobo fica. 

Obs.: A locução “ao passo que” pode não ter valor proporcional, caso em que costuma a equivaler a 

“enquanto” em por isso, deve ser considerada temporal. 

Ele é dedicado [ao passo que seu irmão nada quer com os estudos]. 

 

Temporais 

Ela saiu [quando cheguei]. 

Obs.: também são temporais enquanto, assim que, sem que (=antes/até), cada vez que. 

[Assim que eu voltar], conversaremos. 

 

ATENÇÃO:  

Orações adverbiais sem conjunção: 

Moro numa rua deserta. X Moro numa rua onde não mora ninguém. 

Os dois termos sublinhados têm a mesma função sintática: Adjunto adverbial de lugar. 

 

Orações justapostas  

As orações podem ser classificadas, também, de acordo com a forma e ao modo como se articulam com a 

oração principal. Por exemplo, a relação de justaposição entre as orações é a forma de ligação sem qualquer 

elemento conectivo.  

Exemplo: O guardador falou a verdade; o estacionamento está cheio.  

Mesmo que não haja um conectivo entre as orações do período, elas possuem um vínculo lógico. O período 

“o estacionamento está cheio”, funciona como aposto da palavra “verdade”. Assim, há uma relação sintática 

de um aposto com o nome anterior, embora não haja um conectivo explicitando essa relação 
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Exercícios 

 

1. Assinale a alternativa INCORRETA: 
Em “Hoje, crianças invejam outras que já viajaram para a Disney”:  

a) há duas orações, sendo a segunda uma subordinada adjetiva restritiva;  

b) “que” é um pronome relativo;  

c) “invejam” é verbo intransitivo;  

d) “para a Disney” é um adjunto adverbial de lugar;  

e) “hoje” e “já”, “outras”, “para”, “a” correspondem, respectivamente, a advérbios de tempo, pronome 

indefinido, preposição e artigo definido. 

 

2. Leia: 

I. Todos os brasileiros que desejam ingressar na Força Aérea Brasileira devem gastar longas horas 

de estudo e dedicação.  

II. Todos os brasileiros, que desejam ingressas na Força Aérea Brasileira, devem gastar longas horas 

de estudo e dedicação.  

 
Marque a alternativa correta.  

a) A frase I possibilita a conclusão de que todos os brasileiros, indiscriminadamente, desejam 

ingressas na Força Aérea Brasileira.  

b) As frases I e II estão em desconformidade com as normas gramaticais vigentes em relação às 

Orações Subordinadas Adjetivas.  

c) A frase I, por conter Oração Subordinada Adjetiva Restritiva, não apresenta vírgulas. Esse fato 

está em conformidade com as normas gramaticais vigentes.  

d) A frase II, por conter Oração Subordinada Adjetiva Restritiva, apresenta vírgulas. Esse fato está 

em conformidade com as normas gramaticais vigentes.  
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3. CPFL Energia apresenta: Planeta Sustentável 
É buscando alternativas energéticas renováveis que a gente traduz nossa preocupação com o meio 
ambiente 
Sustentabilidade é um conceito que só ganha força quando boas ideias se transformam em grandes 
ações. É por acreditar nisso que nós, da CPFL, estamos desenvolvendo alternativas energéticas 
eficientes e renováveis e tomando as medidas necessárias para gerar cada vez menos impactos 
ambientais.  
A utilização da energia elétrica de forma consciente, o investimento em pesquisa e o desenvolvimento 
de veículos elétricos, o emprego de novas fontes, como a biomassa e a energia eólica, e a utilização 
de créditos de carbono são preocupações que há algum tempo já viraram ações da CPFL. E esta é a 
nossos consumidores e oferecer a todos o direito de viver em um planeta sustentável.  

Revista Veja. 30 dez. 2009 

 
No período “... que só ganha força quando boas ideias se transformam em grandes ações...” (1º 

parágrafo), temos:  

a) uma relação de coordenação, com duas orações coordenadas assindética e sindética, 

respectivamente.  

b) uma relação de subordinação, com orações subordinadas substantivas.  

c) duas orações subordinadas adverbiais.  

d) uma oração subordinada adjetiva e outra subordinada adverbial.  

e) uma oração subordinada adjetiva e outra subordinada substantiva. 

 
 

4. Em “tem gente que junta os trapos, outros juntam os pedaços.”  O “que”, empregado como conectivo, 

introduz uma oração:  

a) substantiva.  

b) adverbial causal.  

c) adverbial consecutiva.  

d) adjetiva explicativa. 

e) adjetiva restritiva.  

 

 

5. “É preciso (I) levar tudo isso em conta (II) quando se analisa o (III) que está ocorrendo em nossos dias.” 

A classificação das orações subordinadas sublinhadas é, respectivamente: 

a) adjetiva (I), adverbial (II), substantiva (III); 

b) substantiva (I), adjetiva (II), substantiva (III); 

c) adverbial (I), substantiva (II), adjetiva (III); 

d) substantiva (I), adverbial (II), adjetiva (III); 

e) adverbial (I), adverbial (II), substantiva (III). 
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6. "... e eu ficava só, sem o perdão de sua presença a todas as aflições do dia, como a última luz na 

varanda." A oração em destaque no período acima classifica-se como:   

a) subordinada substantiva objetiva direta  

b) subordinada adverbial causal  

c) subordinada adverbial comparativa  

d) subordinada adverbial conformativa  

e) coordenada sindética explicativa   

 

 

7. Eu sei que a gente se acostuma. Mas não devia.  

A gente se acostuma a morar em apartamentos de fundos e a não ter outra vista que não as janelas 

ao redor. E, porque não tem vista, logo se acostuma a não olhar para fora. E, porque não olha para fora, 

logo se acostuma a não abrir todas as cortinas. E, porque não abre as cortinas, logo se acostuma a 

acender mais cedo a luz. E, à medida que se acostuma, esquece o sol, esquece o ar, esquece a 

amplidão. 
COLASSANTI, M. Eu sei, mas não devia. Rio de Janeiro, Rocco, 1996.  

A progressão é garantida nos textos por determinados recursos linguísticos, e pela conexão entre 

esses recursos e as ideias que elas expressam. Na crônica, a continuidade textual é construída, 

predominantemente, por meio  

a) do emprego de vocabulário rebuscado, possibilitando a elegância do raciocínio.  

b) da repetição de estruturas, garantindo o paralelismo sintático e de ideias.  

c) da apresentação de argumentos lógicos, constituindo blocos textuais independentes.  

d) da oração de orações justapostas, dispondo as informações de modo paralelo.  

e) da estruturação de frases ambíguas, construindo efeitos de sentidos opostos.  

 

 

8. Assinale o período em que há oração subordinada adverbial consecutiva: 

a) Diz-se que você não estuda. 

b) Falam que você não estuda. 

c) Fala-se tanto que você não estuda. 

d) Comeu que ficou doente. 

e) Quando saíres, irei contigo. 
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9. Assinale o período em que ocorre a mesma relação significativa indicada pelos termos destacados 

em: "A atividade científica é tão natural quanto qualquer outra atividade econômica." 

a) Ele era tão aplicado, que em pouco tempo foi promovido. 

b) Quanto mais estuda, menos aprende. 

c) Tenho tudo quanto quero. 

d) Sabia a lição tão bem como eu. 

e) Todos estavam exaustos, tanto que se recolheram logo. 

 

 

10. Classifique as orações em destaque do período seguinte: "Ao analisar o desempenho da economia 

brasileira, os empresários afirmaram que os resultados eram bastante razoáveis, uma vez que a 

produção não aumentou, mas também não caiu." 

a) principal, subordinada adverbial final  

b) principal, subordinada substantiva objetiva direta  

c) subordinada adverbial temporal, subordinada adjetiva restritiva  

d) subordinada adverbial temporal, subordinada objetiva direta  

e) subordinada adverbial temporal, principal   
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Gabarito 

 

1. C 
“Invejam” é verbo transitivo direto e tem por objeto direto, nesse caso, “outras”. 

 
2. C 

A frase [I] apresenta Oração Subordinada Adjetiva Restrita, já que essa oração restringe “todos os 

brasileiros”, levando-nos a compreender que os que devem gastar “longas horas de estudo e dedicação” 

são aqueles “que desejam ingressar na Força Aérea Brasileira”, e não todos os brasileiros, de maneira 

geral. Já a frase [II], como está redigida, com vírgulas, é uma Oração Subordinada Adjetiva Explicativa, e 

possibilita a conclusão de que todos os brasileiros, indiscriminadamente, desejam ingressar na Força 

Aérea Brasileira.  

 
3. D  

Podemos dividir o período em duas orações: 1. “que só ganha força”. 2. “quando boas ideias se 

transformam em grandes ações”. A primeira oração é introduzida por um pronome relativo que retoma 

o termo “conceito”, de forma a caracterizá-lo. Assim, não é qualquer conceito, mas um conceito “que só 

ganha força”. Tem-se, portanto, uma oração subordinada adjetiva. A segunda oração é introduzida por 

uma conjunção temporal “quando”, especificando as circunstâncias em que o conceito ganha força. 

Exerce, portanto, função adverbial. Assim, tem-se uma oração subordinada adverbial. 

 
4. E 

O “que”, no exemplo apresentado, introduz uma oração subordinada adjetiva restritiva que restringe o 

tipo de gente. 

 
5. D 

A oração I é substantiva subjetiva, pois exerce a função de sujeito da frase; A oração II é adverbial 

temporal, pois tem função de adjunto adverbial; A oração III é encabeçada por pronome relativo e, 

portanto, é subordinada adjetiva restritiva. 

 
6. D 

O valor semântico expresso pela oração adverbial em destaque é temporal, uma vez que expressa o 

momento em que a ação ocorreu.  

 
7. B 

A subordinada é consecutiva, pois a conjunção se prende a uma palavra de intensidade (tal) presente 

na oração principal que expressa uma relação de consequência com a oração posterior. 

 
8. D 

A subordinada é consecutiva, pois a conjunção se prende a uma palavra de intensidade que está 

subentendida presente na oração principal: comeu (tanto) que ficou doente. Assim, apresenta uma 

consequência em relação à oração anterior.  

 
9. D 

A oração em análise no enunciado é comparativa. Dentre as alternativas, a única igualmente 

comparativa é “Sabia a lição tão bem quanto eu”. 

 
10. D 

“Ao analisar o desempenho da economia brasileira” – Essa oração é temporal e funciona como adjunto 

adverbial de tempo da oração principal. “Que os resultados eram bastante razoáveis” – O “que’ que 
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encabeça essa oração é uma conjunção integrante e introduz uma oração subordinada substantiva com 

função de objeto direto do verbo “afirmaram”. 
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Vanguardas europeias 

 

Resumo 

 

As vanguardas europeias 

 O continente europeu sempre foi visto, nos séculos XVII, XVIII e XIX, como o “berço” das maiores criações 

artísticas. No entanto, muitos artistas sentiam-se presos a moldes tradicionais e há, então, a necessidade 

de criar uma arte que contemplasse a liberdade de expressão e a criatividade dos artistas, numa tentativa 

de combater a arte mimética. Surgem, assim, as vanguardas europeias.   

 O termo vanguarda vem de uma expressão militar, que indica “quem vem à frente”, quem toma a posição 

inicial. Tal noção faz com que compreendamos melhor o intuito dessas inovações artísticas e a sua vontade 

de romper com tudo aquilo que era considerado arcaico. 

 É importante dizer que essas correntes não aconteceram no Brasil, mas impulsionaram os autores, músicos 

e artistas da terra tupiniquim a reformularem a visão que esses tinham sobre a arte e, ainda, divulgarem suas 

novas ideias e percepções a partir da Semana de Arte Moderna, que ocorreu em São Paulo, em 1922. 

Veja, a seguir, as vanguardas mais marcantes daquele período e que, ainda hoje, inspiram inúmeros artistas: 

a) Cubismo: corrente voltada à valorização de imagens simbolizadas a partir de formas geométricas, 

imagens fragmentadas, de modo a fomentar uma visão mais perspectivada.  O maior representante do 

Cubismo, sem dúvidas, é Pablo Picasso. 

 

 
Guernica, de Pablo Picasso  
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b) Dadaísmo: corrente mais radical, mostra-se totalmente contrária a todas as influências artísticas da 

tradição. Utiliza imagens de forma que incitem ao deboche, ao humor, a instabilidade do interlocutor. O 

dadaísmo surgiu a partir do medo e insegurança provocados pela Primeira Guerra Mundial. Os nomes mais 

marcantes são Marcel Duchamp, Tristan Tzara e Hugo Ball. 

 

 
 

Roda de Bicicleta, Marcel Duchamp 

 

Cabe destacar também que embora o movimento tenha acontecido há algumas décadas, suas inspirações 

permanecem até hoje por meio dos memes, por exemplo. O meme  é um gênero novo que circula nas redes 

sociais e faz referência a um fenômeno “viral” na rede, seja um vídeo, uma frase, uma música, entre outros.  

 

Assim, o dadaísmo propõe uma sátira à arte clássica como pode ser visto, hoje em dia, no exemplo abaixo:  

 

 
Meme da internet com influência dadá. Disponível em: http://s3-sa-east-1.amazonaws.com/descomplica-blog/wp-

content/uploads/2014/10/mona-1.jpg 
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c) Expressionismo: corrente voltada à expressão do mundo interior do artista. Presença de imagens que 

deformam a realidade e valorização do caráter subjetivo. Destaque para Van Gogh, Paul Klee e Edvard Munch. 

 

 
O Grito, de Edvard Munch 

  

d) Futurismo: corrente influenciada pelas ações progressivas e futuristas da época, valorização da cor cinza 

e dos automóveis e aviões. Os principais artistas são Fillippo Tommaso Marinetti, Umberto Boccioni e 

Giacomo Balla. 

 
Velocidade do automóvel, de Giacomo Balla 
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e) Surrealismo: corrente com influência onírica, arte que mistura a realidade com o irreal, o fictício. O principal 

artista é Salvador Dalí. 

 
A tentação de Santo Antonio, de Salvador Dalí 

  

Perceba que todas essas correntes se diferem entre si, o que mostra a importância da consolidação de 

liberdade de expressão de cada artista. As vanguardas terão grande influência no movimento Modernista do 

século XX, pois irá engajar os autores literários a romperem com a arte conservadora e implantarem 

diferentes perspectivas e temáticas, adaptando à realidade nacional. 

 

f) Impressionismo: Embora o movimento tenha surgido ainda no século XIX é importante destacar a sua 

importância artística. O impressionismo revolucionou a pintura e deu início às grandes tendências da arte 

do século XX, pois os artistas rejeitavam as convenções da arte acadêmica vigente na época e as pinturas 

captavam as impressões perceptivas de luminosidade, cor e sombra das paisagens.  

 
A mulher com sombrinha, Claude Monet 
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Exercícios 

 

1. Sobre as vanguardas europeias, é correto afirmar, exceto: 

a) Entre suas principais manifestações estão o Cubismo, o Futurismo, o Expressionismo, o 

Dadaísmo e o Surrealismo, todos surgidos na Europa no início do século XX. 

b) As tendências literárias que compuseram as vanguardas europeias estavam unidas por um único 

projetor artístico, cuja proposta era a de retomar os ideais clássicos nas artes e na literatura. 

c) As vanguardas europeias influenciaram as artes no mundo ocidental de maneira contundente. No 

Brasil, as inovações nas artes e na literatura ficaram conhecidas como Modernismo. 

d) A palavra “vanguarda” tem origem no francês avant-garde, que significa “o que marcha na frente”, 

ou seja, as correntes de vanguarda antecipavam o futuro com suas práticas artísticas inovadoras 

e nada convencionais. 

e) Não havia um projeto artístico em comum que agregasse os artistas de vanguarda em torno de 

uma única proposta, contudo, estavam unidos por uma mesma causa: a de inovar as artes e 

romper com os padrões clássicos vigentes. 

 

2.  

 

Fernand Léger, artista francês envolvido com o movimento cubista, tinha como princípio transformar 

imagens em figuras geométricas, especialmente cones, esferas e cilindros. A obra apresentada mostra 

o homem em uma alusão à Revolução Industrial e ao pós 1ª Guerra Mundial e explora:  

a) as formas retilíneas e mecanizadas, sem valorização da questão espacial. 

b) as formas delicadas e sutis, para humanizar o operário da indústria têxtil. 

c) a força da máquina na vida do trabalhador pelo jogo de formas, luz/sombra. 

d) os recursos oriundos de um mesmo plano visual para dar sentido a sua proposta. 

e) a forma robótica dada aos operários, privilegiando os aspectos triangulares. 
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3. O pintor espanhol Pablo Picasso (1881–1973), um dos mais valorizados no mundo artístico, tanto em 

termos financeiros quanto históricos, criou a obra Guernica em protesto ao ataque aéreo à pequena 

cidade basca de mesmo nome. A obra, feita para integrar o Salão Internacional de Artes Plásticas de 

Paris, percorreu toda a Europa, chegando aos EUA e instalando-se no MoMA, de onde sairia apenas 

em 1981. 

 
PICASSO, P. Guernica. Óleo sobre tela. 349 × 777 cm. Museu Reina Sofia, Espanha, 1937. Disponível em: 

http://www.infoescola.com/pintura/guernica/. Acesso em: 05 ago. 2013. 

 

Essa obra cubista apresenta elementos plásticos identificados pelo: 

a) painel ideográfico, monocromático, que enfoca várias dimensões de um evento, renunciando à 

realidade, colocando-se em plano frontal ao espectador. 

b) horror da guerra de forma fotográfica, com o uso da perspectiva clássica, envolvendo o 

espectador nesse exemplo brutal de crueldade do ser humano. 

c) uso das formas geométricas no mesmo plano, sem emoção e expressão, despreocupado com o 

volume, a perspectiva e a sensação escultórica. 

d) esfacelamento dos objetos abordados na mesma narrativa, minimizando a dor humana a serviço 

da objetividade, observada pelo uso do claro-escuro. 

e) uso de vários ícones que representam personagens fragmentados bidimensionalmente, de forma 

fotográfica livre de sentimentalismo. 
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4.  

 

O Surrealismo configurou-se como uma das vanguardas artísticas europeias do início do século XX. 

René Magritte, pintor belga, apresenta elementos dessa vanguarda em suas produções. Um traço do 

Surrealismo presente nessa pintura é o(a): 

a) justaposição de elementos díspares, observada na imagem do homem no espelho. 

b) crítica ao passadismo, exposta na dupla imagem do homem olhando sempre para frente. 

c) construção de perspectiva, apresentada na sobreposição de planos visuais. 

d) processo de automatismo, indicado na repetição da imagem do homem. 

e) procedimento de colagem, identificado no reflexo do livro no espelho. 
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5.  

 
O quadro Les Demoiselles d’Avignon (1907), de Pablo Picasso, representa o rompimento com a 
estética clássica e a revolução da arte no início do século XX. Essa nova tendência se caracteriza pela: 

a) pintura de modelos em planos irregulares. 

b) mulher como temática central da obra. 

c) cena representada por vários modelos 

d) oposição entre tons claros e escuros. 

e) nudez explorada como objeto de arte. 

 

6. A peça “Fonte” foi criada pelo francês Marcel Duchamp e apresentada em Nova Iorque em 1917. 

 

A transformação de um urinol em obra de arte representou, entre outras coisas, 

a) a alteração do sentido de um objeto do cotidiano e uma crítica às convenções artísticas então 

vigentes. 

b) a crítica à vulgarização da arte e a ironia diante das vanguardas artísticas do final do século XIX. 

c) o esforço de tirar a arte dos espaços públicos e a insistência de que ela só podia existir na 

intimidade. 

d) a vontade de expulsar os visitantes dos museus, associando a arte a situações constrangedoras. 

e) o fim da verdadeira arte, do conceito de beleza e importância social da produção artística. 
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7.  

 
Jornal Zero Hora, 2 mar. 2006. 

Na criação do texto, o chargista Iotti usa criativamente um intertexto: os traços reconstroem uma cena 

de Guernica, painel de Pablo Picasso que retrata os horrores e a destruição provocados pelo 

bombardeio a uma pequena cidade da Espanha. Na charge, publicada no período de carnaval, recebe 

destaque a figura do carro, elemento introduzido por lotti no intertexto. 

Além dessa figura, a linguagem verbal contribui para estabelecer um diálogo entre a obra de Picasso 

e a charge, ao explorar 

a) uma referência ao contexto, “trânsito no feriadão”, esclarecendo-se o referente tanto do texto de 

Iotti quanto da obra de Picasso. 

b) uma referência ao tempo presente, com o emprego da forma verbal “é”, evidenciando-se a 

atualidade do tema abordado tanto pelo pintor espanhol quanto pelo chargista brasileiro. 

c) um termo pejorativo, “trânsito”, reforçando-se a imagem negativa de mundo caótico presente 

tanto em Guernica quanto na charge. 

d) uma referência temporal, “sempre”, referindo-se à permanência de tragédias retratadas tanto em 

Guernica quanto na charge. 

e) uma expressão polissêmica, “quadro dramático”, remetendo-se tanto à obra pictórica quanto ao 

contexto do trânsito brasileiro. 
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8. As Vanguardas europeias são movimentos artísticos e culturais, com repercussão em muitas escolas 

literárias brasileiras. Pode-se, inclusive, afirmar que elementos constitutivos das Vanguardas estão 

presentes em autores e obras da estética literária modernista. Sendo assim, diante dessa afirmativa, 

assinale a alternativa CORRETA. 

a) As chamadas Vanguardas europeias foram importantes para os movimentos culturais do início 

do século XX. No entanto, no Brasil, há um consenso entre os estudiosos da literatura que essas 

vanguardas em nada nos influenciaram.  

b) O Dadaísmo, uma das chamadas Vanguardas europeias, defendia que somente a associação 

entre todas as tendências vanguardistas poderia resultar em avanços importantes para as artes 

e para a cultura de um modo geral. 

c) Temáticas oriundas dos estudos freudianos como fantasia, sonho, ilusão, loucura estão 

presentes em obras surrealistas. Nas artes plásticas, Salvador Dalí (1904-1989) é um dos 

principais representantes dessa Vanguarda.  

d) Mário de Andrade e Oswald de Andrade, participantes da Semana de Arte Moderna, em muitas 

ocasiões, negaram a relação existente entre as vanguardas europeias e os valores e as 

motivações das obras modernistas brasileiras.  

e) Há uma relação intensa entre Futurismo e Cubismo. Tanto uma quanto a outra têm os mesmos 

interesses e objetivos e em nada se diferenciam, exceto quando se relacionam com a arte literária.  

 
 

9. Assinale a alternativa que menciona somente movimentos artísticos das Vanguardas Europeias: 

a) Barroco, Rococó, Art-nouveau. 

b) Expressionismo, Cubismo, Surrealismo. 

c) Neoclassicismo, Impressionismo, Romantismo. 

d) Pop-art, Dadaísmo, Futurismo. 

e) Construtivismo, Concretismo, Naturalismo. 

 

 

10. Em 1924, os surrealistas lançaram um manifesto no qual anunciaram a força do inconsciente na 

criação de novas percepções. Valorizavam a ausência de lógica das experiências psíquicas e oníricas, 

propondo novas experiências estéticas. Sobre o Surrealismo, é correto afirmar: 

a) Acredita que a liberação do psiquismo humano se dá por meio da sacralização da natureza. 

b) Baseia-se na razão, negando as oscilações do temperamento humano. 

c) Destaca que o fundamental, na arte, é o objeto visível em detrimento do emocionalismo subjetivo 

do artista. 

d) Concede mais valor ao livre jogo da imaginação individual do que à codificação dos ideais da 

sociedade ou da história. 

e) Busca limitar o psiquismo humano e suas manifestações, transfigurando-os em geometria a 

favor de uma nova ordem 
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Gabarito 

 

1. B 

As Vanguardas apresentavam justamente os ideais contrários aos clássicos, a proposta aqui era de 

inovação. 

 

2. C 

Ao analisarmos a obra, podemos ver que os operários retratados estão mecanizados, logo há uma 

preocupação em mostrar a máquina na vida do trabalhador.  

 

3. A 

Não há perspectiva clássica, não há mesmo plano ou falta de emoção, a objetividade não é marca 

principal dessa obra.  

 

4. A 

A imagem sugerida pelo espelho parece desafiar a lógica, o que vem a ser uma marca característica 

dessa vanguarda. 

 

5. A 

A pintura de mulheres em posições geometricamente irregulares e a presença de máscaras africanas 

representam o rompimento com a estética clássica e realista. 

 

6. A 

O Dadaísmo tinha como objetivo a ressignificação de objetos/palavras; retiradas de seu lugar comum, 

eram críticas às convenções vigentes. 

 

7. E 

“Quadro dramático” se refere metaforicamente à dificuldade do trânsito e remete à característica 

dramática da obra de Picasso, por retratar os horrores da guerra. 

 

8. C 

As outras opções são incorretas, pois: as Vanguardas europeias, movimentos artísticos ocorridos 

durante o século XX, influenciaram fortemente os autores brasileiros do Primeiro Tempo modernista, 

provocando uma ruptura com a estética até então dominante no Brasil; o Dadaísmo foi o mais radical e 

destruidor movimento da vanguarda europeia, negava o presente, o passado, o futuro e defendia a tese 

de que qualquer combinação inusitada e anárquica produzia efeito estético; Mário de Andrade e Oswald 

de Andrade foram fiéis representantes dos conceitos das vanguardas europeias, adaptando-os ao 

contexto brasileiro; o Futurismo exaltava a industrialização, celebrando a velocidade, a máquina e a 

eletricidade, o Cubismo negava a estrofe, a rima ou o verso tradicional, valorizando o espaço da folha e 

a camada significante das palavras.  

 

9. B 

A alternativa se justifica. Os demais estilos apresentados não fazem referência aos estilos das 

Vanguardas Europeias.  
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10. D 

Aqui, o trabalho com o sonho, o fluxo livre de consciência, abre caminhos para a exploração do 

imaginário, desprendendo-se da necessidade de codificar mensagens.  
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Coesão e Coerência 

 

Resumo 

 

Retomando o conteúdo de materiais anteriores, sabemos que existem cinco critérios que contemplam a 

prova de redação do ENEM. Dentro desses cinco, é extremamente importante prestar atenção na coerência 

e coesão textual. O objetivo desta aula, então, é conhecer estes mecanismos e entender como aplica-los de 

maneira correta na prova vestibular.  

  

O que é Coesão Textual? 

De forma bem objetiva, a coesão textual contempla a utilização de mecanismos linguísticos que permitem 

uma sequência lógica entre as partes de um texto. Em outras palavras, é a conexão entre as partes de um 

texto. Veremos, abaixo, os tipos de coesão e suas exemplificações.  

 

Coesão Referencial 

A Coesão Referencial é responsável por evitar repetições entre as palavras e utiliza recursos anafóricos e 

catafóricos, se referindo a termos que vêm antes ou depois do mecanismo de coesão, respectivamente. Os 

recursos utilizáveis são inúmeros; entre os principais, temos os pronomes, os sinônimos, os hipônimos e 

hiperônimos, os epítetos, as metonímias, os advérbios e os numerais. 

  

Coesão Sequencial 

Os elementos de coesão sequencial são responsáveis – como o próprio nome sugere – pelo 

sequenciamento ou andamento do texto. Estabelecem as principais ligações entre as partes da sua redação, 

de forma que a coesão textual se manifeste mais notoriamente. Entre os principais recursos, destacam-se 

as frases de apoio, os termos conectivos (Portanto, dessa forma, assim) e os ganchos semânticos. 

 

Fique atento: Uma dica muito importante: assim que terminar o rascunho do seu texto, tente trocar os 

parágrafos de desenvolvimento de lugar. Se, ainda assim, seu texto fizer sentido, há alguma coisa errada. O 

seu texto precisa fazer sentido apenas na organização que você escolheu fazer. Nessa tarefa, conectivos 

como “em primeiro lugar”, “além disso”, “por outro lado” etc. fazem um ótimo trabalho, de acordo com a 

disposição de ideias. Experimente utilizá-los. 

  

Coerência Textual 

Segundo o linguista Luiz Antônio Marcuschi, se há uma unidade de sentido no todo do texto quando este é 

coerente, assim a coerência não se encontra na própria forma, mas constrói-se a partir dela, em dada 

situação comunicativa. Para a produção de sentidos do texto, é preciso que o leitor ative conhecimentos 

previamente constituídos e armazenados na memória. Sendo assim, podemos dizer que a coesão e a 

coerência estão ligadas, pois enquanto a coerência é a sequência lógica das ideias de um texto, a coesão é 
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a manifestação formal da coerência de forma que estabelece nexos entre as partes do texto. Veremos, então, 

duas formas de aplicá-la na prova: 

  

Coerência Interna 

Seu texto precisa fazer sentido internamente. Isso fica claro, principalmente, em redações com temáticas 

polêmicas. Dessa forma, é necessário construir seu texto com um embasamento argumentativo sem 

contradição, isto é, desenvolver a escrita com ideias próximas e coerentes. 

 

Observação: A contra argumentação, ou seja, trazer um argumento contrário ao anterior para reforçar sua 

ideia principal, é muito valorizado pela banca corretora, todavia é necessário garantir que isto aprofunde a 

tese e não distancie um parágrafo de outro. 

 

Para que um texto seja coerente, é importante que as informações apresentadas - inclusive a argumentação 

- estejam de acordo com a tese definida no início do texto, seguindo uma linha de raciocínio e nunca fugindo 

a uma ideia central. Essa é importância de mecanismos coesivos, que dão sequência ao texto, e de 

ferramentas como a retomada do direcionamento, que aprendemos na aula de conclusão. 

  

Coerência externa 

Fazer sentido dentro do próprio texto não é o bastante. Para que uma redação seja coerente e alcance a 

pontuação máxima no ENEM, é importante que ela faça sentido, também, com relação ao contexto em que 

está inserida. Para isso, o aluno precisa sempre estar atento às questões ao seu redor, por meio da leitura, 

dos estudos e de toda a informação que estiver ao seu alcance. 

Sabe aquela contextualização que formulamos no parágrafo introdutório? Ela trabalha exatamente esse 

sentido no texto. Se a sua redação, por exemplo, diz que não existe violência no Brasil, ocorre uma 

incoerência com a verdade de senso comum. Uma contextualização, então, que apresente uma narrativa 

sobre a violência no nosso país pode ser uma boa forma de trabalhar essa coerência externa. 
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Exercícios 

 

1. As palavras e as coisas 

Guimarães Rosa, possivelmente o maior escritor brasileiro depois de Machado de Assis, dizia que 

seu sonho era escrever um dicionário. 

Ignoro se Rosa gostava de futebol (até onde eu sei, nunca escreveu nada a respeito), mas 

certamente ele se encantaria com a riqueza vocabular associada ao esporte mais popular do mundo. 

Poliglota, cultor dos neologismos formados a partir de diversos idiomas, o autor de “Sagarana” 

devia se deliciar com as palavras de origem inglesa aclimatadas ao português do Brasil por obra e 

graça do jogo da bola. 

É certo que alguns desses termos ingleses caíram em de suso. É o caso de “off-side” (substituído 

por “impedimento”), “hands” (“toque” ou “mão”), “centerforward” (“centroavante”) etc. 

Outros, entretanto, foram devidamente abrasileirados e incorporados de tal maneira ao nosso 

idioma que raramente lembramos de sua origem: “chute” (versão de “shoot”), “beque” (de “back”), 

“pênalti” (de “penalty”) etc., sem falar no próprio “futebol” (“football”). 

Há ainda as palavras inglesas que mantiveram uma vigência praticamente apenas regional, como 

“córner”, ainda muito usada no Rio de Janeiro, mas substituída no resto do país por “escanteio”, “tiro 

de canto” ou somente “canto”. 

Rosa, se acompanhasse o futebol, se deliciaria com a variedade de metáforas produzidas para 

dar conta do que acontece dentro das quatro linhas. 

Há, por exemplo, o recurso a uma infinidade de objetos cujo formato ou movimento lembra o de 

certas jogadas: carrinho, chapéu, bicicleta, janelinha (expressão gaúcha para bola entre as pernas), 

ponte. Mas o ramo mais bonito, do ponto de vista de um escritor, deve ser o das metáforas extraídas 

da natureza: meia-lua, frango, peixinho, folha seca. 

Ao criar uma jogada dessas – como Didi, que “inventou” a folha seca -, ou executá-la com 

perfeição, um craque faz poesia pura, rivalizando com Deus e nomeando as coisas como se estivesse 

no primeiro dia da Criação. 

Guimarães Rosa, infelizmente, não produziu seu sonhado dicionário. 

Nunca saberemos, portanto, se o homem que criou a saga fantástica de Riobaldo e Diadorim 

sabia o significado, dentro do campo de futebol, de uma chaleira, um lençol, um chaveirinho ou um 

corta-luz. (...) 

 COUTO, José Geraldo, Folha de São Paulo, 17/07/02. 
  

Um dos recursos de coesão textual é o uso de vocábulos sinônimos ou quase sinônimos, a fim de 

evitar a repetição literal de um termo. No texto, ao utilizar essa estratégia, o autor substituiu a palavra 

“futebol” por: 

a) esporte 

b) jogo da bola 

c) quatro linhas 

d) campo de futebol 

e) jogada. 
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2.  Qual será o futuro das cidades? 

  

As megacidades vão mudar de endereço no próximo milênio. 

Na periferia da globalização, as metrópoles subdesenvolvidas concentrarão não apenas população, 

mas também miséria. Crescendo num ritmo veloz, dificilmente conseguirão dar a tantas pessoas 

habitação, transportes e saneamento básico adequados. Mas não serão as únicas a enfrentar esses 

problemas. Mesmo metrópoles do topo da hierarquia global, como Nova York, já sofrem com 

congestionamentos, poluição e violência. 

Independentemente de tamanho ou localização, as cidades vão enfrentar ao menos um desafio 

comum: o aumento da tensão urbana provocado pela crescente desigualdade entre seus moradores. 

Não há mágica tecnológica à vista capaz de resolver as dificuldades. Os urbanistas apontam o 

planejamento como antídoto para o caos. Os governos precisam apostar em parcerias com a iniciativa 

privada e a sociedade civil. Será necessário coordenar ações locais e iniciativas conjuntas entre 

cidades de uma mesma região. 

 Caderno Especial, Folha de São Paulo, p.1, 02/5/1999 

  

A coesão referencial pode ser realizada por meio de formas cujo lexema (radical) forneça instrução de 

sentido que represente uma interpretação de partes antecedentes do texto. 

  

Exemplo: Imagina-se que, no futuro, haverá aumento das tensões urbanas. Essa hipótese tem 

preocupado os cientistas sociais. 

  

Selecione, nas opções abaixo, apenas a expressão que, na coesão referencial, utiliza o mesmo recurso 

do trecho sublinhado no exemplo acima. 

a) “as metrópoles" 

b) “esses problemas" 

c) “as cidades" 

d) “seus moradores" 

e) “os governos” 
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3.          A inteligência do herói estava muito perturbada. Acordou com os berros da bicharia lá em 

baixo nas ruas, disparando entre as malocas temíveis. E aquele diacho de sagüi-açu (…) não era 

sagüim não, chamava elevador e era uma máquina. De-manhãzinha ensinaram que todos aqueles 

piados berros cuquiadas sopros roncos esturros não eram nada disso não, eram mas cláxons 

campainhas apitos buzinas e tudo era máquina. As onças pardas não eram onças pardas, se 

chamavam fordes hupmobiles chevrolés dodges mármons e eram máquinas. Os tamanduás os 

boitatás as inajás de curuatás de fumo, em vez eram caminhões bondes autobondes anúncios-

luminosos relógios faróis rádios motocicletas telefones gorjetas postes chaminés… Eram máquinas e 

tudo na cidade era só máquina! O herói aprendendo calado. De vez em quando estremecia. Voltava a 

ficar imóvel escutando assuntando maquinando numa cisma assombrada. Tomou-o um respeito 

cheio de inveja por essa deusa de deveras forçuda, Tupã famanado que os filhos da mandioca 

chamavam de Máquina, mais cantadeira que a Mãe-d’água, em bulhas de sarapantar. 

         Então resolveu ir brincar com a Máquina pra ser também imperador dos filhos da mandioca. 

Mas as três cunhãs deram muitas risadas e falaram que isso de deuses era gorda mentira antiga, que 

não tinha deus não e que com a máquina ninguém não brinca porque ela mata. A máquina não era 

deus não, nem possuía os distintivos femininos de que o herói gostava tanto. Era feita pelos homens. 

Se mexia com eletricidade com fogo com água com vento com fumo, os homens aproveitando as 

forças da natureza. Porém jacaré acreditou? nem o herói! 

(…) 

         Macunaíma passou então uma semana sem comer nem brincar só maquinando nas brigas 

sem vitória dos filhos da mandioca com a Máquina. A Máquina era que matava os homens porém os 

homens é que mandavam na Máquina… Constatou pasmo que os filhos da mandioca eram donos sem 

mistério e sem força da máquina sem mistério sem querer sem fastio, incapaz de explicar as 

infelicidades por si. Estava nostálgico assim. Até que uma noite, suspenso no terraço dum arranhacéu 

com os manos, Macunaíma concluiu: 

         – Os filhos da mandioca não ganham da máquina nem ela ganha deles nesta luta. Há empate. 

(…) 

ANDRADE, Mário de. Macunaíma, o herói sem nenhum caráter. 

Belo Horizonte: Itatiaia, 1986. 

  

Alguns vocábulos possuem a propriedade de retomar integralmente uma idéia já apresentada antes. 

Essa propriedade é observada no vocábulo grifado em: 

a) “Acordou com os berros da bicharia lá em baixo” 

b) “Tomou-o um respeito cheio de inveja” 

c) “Então resolveu ir brincar com a Máquina” 

d) “Estava nostálgico assim.” 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

6 

Redação 
 

4. Das vãs sutilezas 

 

Os homens recorrem por vezes a sutilezas fúteis e vãs para atrair nossa atenção. (...) Aprovo a 

atitude daquele personagem a quem apresentaram um homem que com tamanha habilidade atirava 

um grão de alpiste que o fazia passar pelo buraco de uma agulha sem jamais errar o golpe. Tendo 

pedido ao outro que lhe desse uma recompensa por essa habilidade excepcional, atendeu o 

solicitado, de maneira prazenteira e justa a meu ver, mandando entregar-lhe três medidas de alpiste 

a fim de que pudesse continuar a exercer tão nobre arte. É prova irrefutável da fraqueza de nosso 

julgamento apaixonarmo-nos pelas coisas só porque são raras e inéditas, ou ainda porque 

apresentam alguma dificuldade, muito embora não sejam nem boas nem úteis em si. 

 

Montaigne, Ensaios. 

 

A expressão sublinhada no trecho “...ou ainda porque apresentam alguma dificuldade, muito embora 

não sejam nem boas nem úteis em si” pode ser substituída, sem prejuízo para o sentido, por 

a) desde que. 

b) contanto que. 

c) uma vez que. 

d) se bem que. 

 

5.  

A namorada 

 

Havia um muro alto entre nossas casas. 

Difícil de mandar recado para ela. 

Não havia e-mail. 

O pai era uma onça. 

A gente amarrava o bilhete numa pedra presa por um cordão 

E pinchava a pedra no quintal da casa dela. 

Se a namorada respondesse pela mesma pedra 

Era uma glória! 

Mas por vezes o bilhete enganchava nos galhos da goiabeira 

E então era agonia. 

No tempo do onça era assim. 

  

Manoel de Barros Poesia completa. São Paulo: Leya, 2010. 

  

Difícil de mandar recado para ela. 

Não havia e-mail. 

O pai era uma onça. (v. 2-4) 
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O primeiro verso estabelece mesma relação de sentido com cada um dos dois outros versos. Um 

conectivo que expressa essa relação é: 

a) porém 

b) porque 

c) embora 

d) portanto 

 

 

6. Os filhos de Anna eram bons, uma coisa verdadeira e sumarenta. Cresciam, tomavam banho, exigiam 

para si, malcriados, instantes cada vez mais completos. A cozinha era enfim espaçosa, o fogão 

enguiçado dava estouros. O calor era forte no apartamento que estavam aos poucos pagando. Mas o 

vento batendo nas cortinas que ela mesma cortara lembrava-lhe que se quisesse podia parar e 

enxugar a testa, olhando o calmo horizonte. Como um lavrador. Ela plantara as sementes que tinha na 

mão, não outras, mas essas apenas 

 

LISPECTOR, C. Laços de família. Rio de Janeiro: Rocco, 1998. 

A autora emprega por duas vezes o conectivo mas no fragmento apresentado. Observando aspectos 

da organização, estruturação e funcionalidade dos elementos que articulam o texto, o conectivo mas 

a) expressa o mesmo conteúdo nas duas situações em que aparece no texto. 

b) quebra a fluidez do texto e prejudica a compreensão, se usado no início da frase. 

c) ocupa posição fixa, sendo inadequado seu uso na abertura da frase. 

d) contém uma ideia de sequência temporal que direciona a conclusão do leitor. 

e) assume funções discursivas distintas nos dois contextos de uso. 
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7. Gripado, penso entre espirros em como a palavra gripe nos chegou após uma série de contágios entre 

línguas. Partiu da Itália em 1743 a epidemia de gripe que disseminou pela Europa, além do vírus 

propriamente dito, dois vocábulos virais: o italiano influenza e o francês grippe. O primeiro era um 

termo derivado do latim medieval influentia, que significava “influência dos astros sobre os homens”. 

O segundo era apenas a forma nominal do verbo gripper, isto é, “agarrar”. Supõe-se que fizesse 

referência ao modo violento como o vírus se apossa do organismo infectado.  

RODRIGUES. S. Sobre palavras. Veja, São Paulo, 30 nov. 2011. 

 

Para se entender o trecho como uma unidade de sentido, é preciso que o leitor reconheça a ligação 

entre seus elementos. Nesse texto, a coesão é construída predominantemente pela retomada de um 

termo por outro e pelo uso da elipse. O fragmento do texto em que há coesão por elipse do sujeito é: 

a) “[...] a palavra gripe nos chegou após uma série de contágios entre línguas.” 

b) “Partiu da Itália em 1743 a epidemia de gripe [...]”. 

c) “O primeiro era um termo derivado do latim medieval influentia, que significava ‘influência dos 

astros sobre os homens’.” 

d) “O segundo era apenas a forma nominal do verbo gripper [...]”. 

e) “Supõe-se que fizesse referência ao modo violento como o vírus se apossa do organismo 

infectado.” 
 

 

8. O mundo é grande 
 

O mundo é grande e cabe 

Nesta janela sobre o mar. 

O mar é grande e cabe 

Na cama e no colchão de amar. 

O amor é grande e cabe 

No breve espaço de beijar. 

(ANDRADE, Carlos Drummond de. Poesia e prosa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1983) 

Neste poema, o poeta realizou uma opção estilística: a reiteração de determinadas construções e 

expressões linguísticas, como o uso da mesma conjunção para estabelecer a relação entre as frases. 

Essa conjunção estabelece, entre as ideias relacionadas, um sentido de: 

a) comparação 

b) conclusão. 

c) oposição. 

d) alternância. 

e) finalidade. 

 

 

 

 



 
 

 

 

9 

Redação 
 

9. ONDE ESTOU? 
Onde estou? Este sítio desconheço: 

Quem fez tão diferente aquele prado? 

Tudo outra natureza tem tomado; 

E em contemplá-lo tímido esmoreço. 

Uma fonte aqui houve; eu não me esqueço 

De estar a ela um dia reclinado: 

Ali em vale um monte está mudado: 

Quanto pode dos anos o progresso! 

Árvores aqui vi tão florescentes, 

Que faziam perpétua a primavera: 

Nem troncos vejo agora decadentes. 

Eu me engano: a região esta não era: 

Mas que venho a estranhar, se estão presentes 

Meus males, com que tudo degenera! 

(Obras, 1768) 

SECCHIN, Antônio Carlos. ANTOLOGIA TEMÁTICA DA POESIA BRASILEIRA – Faculdade de Letras, UFRJ, 1 semestre de 2004. 

  

O lugar a que se refere o autor na primeira estrofe é definido e referenciado pelos elementos 

sublinhados em 

a) sítio e contemplá-lo. (versos 1 e 4)               

b) prado e natureza. (versos 2 e 3) 

c) diferente e tímido. (versos 2 e 4 ) 

d) outra e tímido. (versos 3 e 4) 

e) natureza e esmoreço. (versos 3 e 4) 

 

 

10. Cultivar um estilo de vida saudável é extremamente importante para diminuir o risco de infarto, mas 

também de problemas como morte súbita e derrame. Significa que manter uma alimentação saudável 

e praticar atividade física regularmente já reduz, por si só, as chances de desenvolver vários problemas. 

Além disso, é importante para o controle da pressão arterial, dos níveis de colesterol e de glicose no 

sangue. Também ajuda a diminuir o estresse e aumentar a capacidade física, fatores que, somados, 

reduzem as chances de infarto. Exercitar-se, nesses casos, com acompanhamento médico e 

moderação, é altamente recomendável. 

ATALIA, M. Nossa vida. Época. 23 mar. 2009. 

 

As ideias veiculadas no texto se organizam estabelecendo relações que atuam na construção do 

sentido. A esse respeito, identifica-se, no fragmento, que 

a) a expressão “Além disso” marca uma sequenciação de ideias. 

b) o conectivo “mas também” inicia oração que exprime ideia de contraste. 

c) o termo “como”, em “como morte súbita e derrame”, introduz uma generalização. 

d) o termo “Também” exprime uma justificativa. 

e) o termo “fatores” retoma coesivamente “níveis de colesterol e de glicose no sangue”. 
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11. Leia o fragmento abaixo, extraído da entrevista concedida pelo o professor Marcelo E. K. Buzato a 

Olivia Rangel Joffily do EducaRede: 

Nesta entrevista, o mestre em Linguística Aplicada pela Unicamp e consultor na área de ensino a 

distância fala sobre o letramento eletrônico de professores e alunos, destacando sua importância para 

a inclusão social. 

 

EducaRede: Como o senhor definiria o letramento eletrônico? 

Marcelo Buzato: Letramento eletrônico – hoje mais conhecido como letramento digital (LD) – é o 

conjunto de conhecimentos que permite às pessoas participarem nas práticas letradas mediadas por 

computadores e outros dispositivos eletrônicos no mundo contemporâneo. Em geral as pessoas 

pensam no letramento digital como conhecimento "técnico", relacionado ao uso de teclados, 

interfaces gráficas e programas de computador. Porém, o letramento digital é mais abrangente do que 

isso. Ele inclui a habilidade para construir sentido a partir de textos que mesclam palavras, elementos 

pictóricos e sonoros numa mesma superfície (textos multimodais), a capacidade para localizar, filtrar 

e avaliar criticamente informação disponibilizada eletronicamente, familiaridade com as "normas" que 

regem a comunicação com outras pessoas através do computador (Comunicação Mediada por 

Computador ou CMC), entre outras coisas. 

 

EducaRede: A nova geração, que nasceu na era do computador, é letrada eletronicamente. Como isso 

influencia a relação entre professores e alunos na sala de aula? Como contornar os problemas que 

podem surgir daí? 

Marcelo Buzato: O professor tem que estabelecer uma relação diferente com os alunos. Os teóricos 

falam muito em construtivismo quando tocam nesse assunto. Pensando pelo prisma do letramento 

digital, eu diria que o professor tem menos habilidades de um certo tipo (por exemplo, o manuseio da 

máquina), mas tem mais habilidades de outro tipo (por exemplo, a habilidade de selecionar informação 

relevante e relacioná-la ao domínio estudado). O que é preciso é uma atitude flexível e corajosa do 

professor que propicie uma atmosfera de colaboração e coinvestigação entre alunos e professores. 

(Disponível em: http://www.educarede.org.br/educa/index.cfm EducaRede, 

publicado em 11/03/03. Acesso em: 07 nov. 2006.) 

 

Analise as informações abaixo e indique a que está coerente com o conteúdo do texto. 

a) Os professores têm mais habilidades na seleção e relação de informação e seu domínio do que 

no manejo da máquina. 

b) Os professores têm mais habilidade no manuseio da máquina do que na seleção de informação 

relevante e sua relação com o domínio estudado. 

c) Os professores têm mais habilidade no manuseio da máquina enquanto os alunos têm mais 

habilidades na seleção de informação relevante e sua relação com o domínio estudado. 

d) Os alunos dominam o manuseio da máquina tanto quanto as técnicas de filtragem de informação. 

e) Professores e alunos dominam igualmente o processo de letramento digital. 
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12. As frases a seguir apresentam redação correta e coerente, EXCETO no caso de: 

a) Embora seja dirigido especialmente a pais, o livro também interessa a educadores. 

b) O excesso de pressão sobre a criança para que ela se conforme à vontade dos pais pode ser 

contraproducente, por gerar resistência. 

c) Considerando que cada família se organiza de forma peculiar, recomendações constantes em 

livros de autoajuda devem ser adaptadas ao caso concreto. 

d) Às vezes os pais pensam que seus filhos não irão ouvir-lhes, que preferem descobrir as coisas 

por si do que confiar nos mais velhos. 

e) Lembre-se, dizia o terapeuta, de escutar e respeitar as opiniões de seus filhos, de forma que você 

fale com eles, ao invés de para eles. 

 

 

13. As coisas mudaram muito em termos do que achamos necessário fazer para manter nossos filhos 

seguros. Um exemplo: só 10% das crianças americanas vão para a escola sozinhas hoje em dia. 

Mesmo quando vão de ônibus, são levadas pelos pais até a porta do veículo. Chegou a ponto de 

colocarem à venda vagas que dão o direito de o pai parar o carro bem em frente à porta na hora de 

levar e buscar os filhos. Os pais se acham ótimos porque gastam algumas centenas de dólares na 

segurança das crianças. Mas o que você realmente fez pelo seu filho? Se o seu filho está numa cadeira 

de rodas, você vai querer estacionar em frente à porta. Essa é a vaga normalmente reservada aos 

portadores de deficiência. Então, você assegurou ao seu filho saudável a chance de ser tratado como 

um inválido. Isso é considerado um exemplo de paternidade hoje em dia.  
(IstoÉ , 22/07/2009) 

 A palavra “isso” , na última linha do texto, retoma o fato de 

a) as crianças americanas hoje não irem sozinhas à escola. 

b) pais americanos tratarem seus filhos saudáveis como inválidos. 

c) apenas 10% das crianças americanas irem sozinhas para a escola. 

d) venderem vagas para os pais pararem o carro em frente à porta da escola. 

e) os pais levarem e buscarem seus filhos até a porta do ônibus que os leva à escola. 
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14. O Flamengo começou a partida no ataque, enquanto o Botafogo procurava fazer uma forte marcação 

no meio campo e tentar lançamentos para Victor Simões, isolado entre os zagueiros rubro-negros. 

Mesmo com mais posse de bola, o time dirigido por Cuca tinha grande dificuldade de chegar à área 

alvinegra por causa do bloqueio montado pelo Botafogo na frente da sua área. 

No entanto, na primeira chance rubro-negra, saiu o gol. Após cruzamento da direita de Ibson, a zaga 

alvinegra rebateu a bola de cabeça para o meio da área. Kléberson apareceu na jogada e cabeceou por 

cima do goleiro Renan. Ronaldo Angelim apareceu nas costas da defesa e empurrou para o fundo da 

rede quase que em cima da linha: Flamengo 1 a 0. 
 Disponível em: http://momentodofutebol.blogspot.com (adaptado). 

 

O texto que narra uma parte do jogo final do Campeonato Carioca de futebol, realizado em 2009, 

contém vários conectivos, sendo que: 

a) após é conectivo de causa, já que apresenta o motivo de a zaga alvinegra ter rebatido a bola de 

cabeça. 

b) enquanto tem um significado alternativo uma vez que conecta duas opções possíveis para serem 

aplicadas no jogo. 

c) no entanto tem significado de tempo, porque ordena os fatos observados no jogo em ordem 

cronológica de ocorrência. 

d) mesmo traz ideia de concessão, já que “com mais posse de bola”, ter dificuldade não é algo 

naturalmente esperado. 

e) por causa de indica consequência, porque as tentativas de ataque do Flamengo motivaram o 

Botafogo a fazer um bloqueio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://momentodofutebol.blogspot.com/
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15. Há qualquer coisa de especial nisso de botar a cara na janela em crônica de jornal ‒ eu não fazia isso 

há muitos anos, enquanto me escondia em poesia e ficção. Crônica algumas vezes também é feita, 

intencionalmente, para provocar. Além do mais, em certos dias mesmo o escritor mais escolado não 

está lá grande coisa. Tem os que mostram sua cara escrevendo para reclamar: moderna demais, 

antiquada demais. 
Alguns discorrem sobre o assunto, e é gostoso compartilhar ideias. Há os textos que parecem passar 

despercebidos, outros rendem um montão de recados: “Você escreveu exatamente o que eu sinto”, 

“Isso é exatamente o que falo com meus pacientes”, “É isso que digo para meus pais”, “Comentei com 

minha namorada”. Os estímulos são valiosos pra quem nesses tempos andava meio assim: é como 

me botarem no colo ‒ também eu preciso. Na verdade, nunca fui tão posta no colo por leitores como 

na janela do jornal. De modo que está sendo ótima, essa brincadeira séria, com alguns textos que iam 

acabar neste livro, outros espalhados por aí. Porque eu levo a sério ser sério… mesmo quando parece 

que estou brincando: essa é uma das maravilhas de escrever. Como escrevi há muitos anos e continua 

sendo a minha verdade: palavras são meu jeito mais secreto de calar. 
LUFT, L. Pensar é transgredir. Rio de janeiro: Record, 2004. 

 

Os textos fazem uso constante de recurso que permitem a articulação entre suas partes. Quanto à 

construção do fragmento, o elemento 

a) “nisso” introduz o fragmento “botar a cara na janela em crônica de jornal”. 

b) “assim” é uma paráfrase de “é como me botarem no colo”. 

c) “isso” remete a “escondia em poesia e ficção”. 

d) “alguns” antecipa a informação “É isso que digo para meus pais”. 

e) “essa” recupera a informação anterior “janela do jornal”. 

 

 

 

Questão Contexto 

 

 

 

Para entender a questão de coesão e coerência abordada neste material, selecionamos uma tirinha da 

Mafalda que apresentam tais mecanismos. Identifique no texto e apresente o motivo de sua utilização.  
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Gabarito 

 

1. B  

Como todo o texto trata de  “futebol”, o autor substitui esta palavra por outras para evitar repetição. Esse 

é um mecanismo de coesão muito utilizado nos textos.  

 

2. B 

Pode ser substituído “essa imagem” com “esses problemas”, sem desvalorizar o texto antecedente e 

mantendo o mesmo sentido do tema da oração. Elemento de substituição coesivo para a escrita.  

 

3. D  

A nostalgia que toma conta de Macunaíma pode ser vista ao presenciar que o herói faz acerca do tipo 

de relação existente entre a máquina e os homens. O vocábulo “assim” faz referência a essa forma de 

expressar o estado nostálgico.  

 

4. E 

A frase ''se bem que'' é relativa a ''embora'. Dessa forma, a alternativa E é a correta. ' 

 

5. B 

O poeta tem dificuldade de mandar recado para a sua namorada porque, primeiro, não havia e-mail 

naquela época e, depois, porque o pai tornava difícil a relação entre os apaixonados. Assim, o elemento 

coesivo é expresso pelo termo “porque” 

 

6. E 

Nessa questão, o conectivo mas possui diferentes funções em suas duas aparições. Na primeira como 

indicador de oposição, no segundo assume caráter de adição. Dessa forma, contempla a melhor 

alternativa sendo a E.  

 

7. E 

A forma verbal “fizesse” tem seu sujeito oculto, fazendo referência ao termo gripe. Caso o fragmento 

fosse reescrito com o sujeito explícito, deveria haver a frase “Supõe-se que o vocábulo grippe fizesse 

referência ao modo violento como o vírus se apossa do organismo infectado.” 

 

8. C 

A conjunção "e" pode ser substituída pela conjunção "mas". Portanto, há uma relação de oposição no 

texto.  

 

9. A 

O substantivo “sítio” volta ao texto através do pronome “lo”, de modo anafórico.  

 

10. A  

A questão aborda a coesão textual, mecanismo de organização das ideias que atua na construção do 

sentido de um texto. Assim, o mecanismo de organização de texto compreende o fato de retomar algo 

que já foi dito, compreendendo a alternativa A.  
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11. A 

A alternativa correta pode ser justificada, por meio da interpretação, através de um trecho do texto “que 

o professor tem menos habilidades de um certo tipo (por exemplo, o manuseio da máquina), mas tem 

mais habilidades de outro tipo (por exemplo, a habilidade de selecionar informação relevante e relacioná-

la ao domínio estudado).”, fazendo com que a alternativa A seja a certa.  

 

12. D 

O certo, nesta questão, seria “ouvir a (eles)”, melhor dizendo, “ouvi-los”. Dessa forma, a alternativa D 

garante um desvio gramatical.  

 

13. B 

O pronome “isso” possui anáfora. Dessa forma, ele retoma a ideia anterior “você assegurou ao seu filho 

saudável a chance de ser tratado como inválido”.  

 

14. D 

A característica indica uma concessão pelo termo mesmo no texto, uma vez que “o time dirigido por 

Cuca tinha grande dificuldade de chegar à área” contrária, do time opositor, , mesmo tendo “mais posse 

de bola”. 

 

15. A 

A alternativa correta é a letra a,  já que o elemento a que o pronome “nisso” faz referência é o mesmo, 

sendo a referencia uma catáfora, isto é, uma introdução do elemento a ser enunciado posteriormente. A 

opção B, portanto, também é incorreta, já que o termo “assim” não faz referência a um elemento presente 

no texto, mas cumpre a função de um adjetivo. 

 

Questão Contexto  
 

A tirinha da Mafalda compreende a utilização de mecanismos de coesão através do pronome relativo que, 

no segundo quadrinho, que corresponde ao assunto/palavra anterior. Assim, para a não repetição de 

palavras, pode ser utilizado o pronome como uma forma de coesão.  
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Impactos Ambientais 
 

Resumo 

 

É possível entender os impactos ambientais como qualquer impacto produzido pelo homem sobre o 

meio externo no qual ele vive. Estes impactos podem ser positivos ou negativos. Com o crescimento 

populacional e as formas de desenvolvimetno em vigor na sociedade, os impactos negativos tem se tornado 

estruturais, e podem prejudicar o funcionamento dos ecossistemas, assim como seus serviços ambientais 

prestados de graça para a humanidade. Por exemplo, é comum que se ouça sobre o desmatamento. Com 

menos árvores, o ar tende a se tornar mais sujo, a água tem mais dificuldade de infiltrar, o solo perde coesão 

sem as raízes... Ou seja, o estudo de impactos ambientais passa por conseguir analisar diversas situações 

e entender como reduzir os impactos asssociados.  

Com o desenvolvimento das formas produtivas, o ser humano passou a causar um impacto aos 

recursos naturais em diversas escalas.  O crescimento das cidades veio atrelado ao valor do consumismo 

que movimenta o mercado. Isto, somado com a obsolescência programada aumentou a geração de lixo. 

Além disso, a própria produção e extração dos recursos naturais como matérias primas, causa impactos 

fortes ao solo, as águas e as populações locais. A própria bandeira da sustentabilidade foi incorporada ao 

marketing para continuar alimentando a lógica de consumo. A questão da sustentabilidade visa pensar 

formas de produzir que se auto sustentem, ou seja, não se esgotem. Com o passar do tempo conseguimos 

observar que existem fenômenos ambientais que foram causados pela presença e interferência do homem 

sobre os meios naturais. Alguns impactos ambientais relevantes: 

 

• Arenização - Arenização pode ser entendida como a formação de bancos de areia ou areiais em 

determinada área, e pode ocorrer de forma natural ou antrópica. Quando ocorre de forma natural, no 

geral temos a presença do arenito, que é uma rocha que ao sofrer intemperismo físico ou erosão 

pode gerar a arenização. Além disso, a retidada de cobertura vegetal dos solos arenosos, em função 

de atividades como a criação bovina, somada a climas úmidos pode intensificar o fenômeno, já que 

os agentes erosivos são capazes de depositar sedimentos arenosos em partes mais baixas do 

terreno, comprometendo a fertilidade do solo e podendo impedir novas formações vegetais na área. 

Um exemplo brasileiro de arenização ocorrendo de forma natural é o Jalapão, ou locais de campo 

aberto ou campo cerrado, que não oferecem grande proteção ao solo. Seguindo essa linha, os 

pampas por exemplo, um bioma que já é sucetível a esse fenômeno, pode sofrer ainda mais com a 

atividade pecuária que intensifica o processo. 

 

• Desertificação - Já o processo de desertificação no geral se forma em áreas de clima árido, semi 

árido ou sub-úmido, nos quais, de maneira geral, predomina a erosão eólica ou intemperismo físico. 

É o processo no qual há a transformação de regiões em desertos, ou a esterilização de ambientes 

áridos e semiáridos. Também pode ocorrer de forma natural ou pelas atividades humanas. Sobre as 

causas naturais, existem algumas regiões deserticas no mundo, no geral influenciadas pela latitude 

e temperatura dos oceanos, entre outros. Apesar de comumente imaginarmos o deserto como algo 

estático, ele pode estar em expansão, como o deserto do Saara. Sobre a degradação pelo uso 
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inadequado do solo, o desmatamento ou as queimadas podem deixar o solo mais sucetível ao 

intemperismo e erosão, sendo as atividades agropecuárias um fator que intensificam esse processo 

e dificultam uma possível resiliencia do ambiente. Podemos observar como exemplo o semiárido 

brasileiro, o nordeste e norte de Minas Gerais que perde solos pela elevação do antropismo 

associado com o clima.  

 

• Salinização A salinização do solo é o processo no qual se acumulam em excesso sais minerais, 

advindas sobretudo da água da chuva, do oceano, ou da irrigação. O índice de evaporação da água 

pode se dar de forma acelerada sobretudo em regiões de clima árido e semiárido, de modo que os 

sais presentes na água permanecem no solo, elevando o teor salínico dele.  Este fenômeno pode 

agravar o processo de infertilidade do solos e a desertificação. A agricultura deve contar com 

tecnologia para controlar o índice de salinidade do solo, afim de controlar esse problema. 

 

• Inversão Térmica: A diminuição das temperaturas em locais onde o solo ganha calor durante o 

dia e perde durante a noite é natural. Mas esse processo vem se agravando nos últimos tempos 

pela ação antrópica. Nas áreas urbanas o ar frio se concentra nas camadas mais baixas da 

atmosfera sem conseguir se dispersar. Isso acumula toneladas de poluentes concentrados. 

 

• Aquecimento Global: O aquecimento global também é um fenômeno natural que já ocorreu em 

diversas fases ao longo da existência do planeta terra. O efeito estufa é importante para a 

manutenção da vida na terra, mas, com alta concentração de poluentes como o CO2, o calor que 

chega na terra não consegue se dispersar no espaço como deveria, o que provoca um aumento 

nas temperaturas médias. Esse impacto ambiental divide a opinião de especialistas. Alguns 

acreditam que a temperatura média do planeta está aumentando por causa do homem 

enquanto outros afirmam que não há como comprovar que é o homem que está causando esse 

impacto. 

 

• Perda de permafrost -  Permafrost é um tipo de solo que permanece congelado por pelo menos 

dois anos consecutivos e é característico das regiões polares ou de altitudes elevadas. No geral 

sua intemperização é lenta, podendo conter sedimentos ou rochas em sua composição. Sua 

camada mais próxima a superfície é conhecida como "camada ativa", a qual descongela no 

período mais quente do ano é nela que podemos encontrar a vegetação. Com o aquecimento 

global, temos tido a redução desse tipo de solo, que possui grande valor ambiental. Esse tipo de 

solo consegue, por exemplo, estabilizar encostas de montanhas com a agregação dos 

sedimentos congelados, deixando a área mais sucetível a erosão. Dessa forma, deslizamentos 

e avalanches podem ser consequencia desse fenômeno prejudicando as áreas do entorno e as 

ocupações humanas instaladas próximas dessa ocorrência. 
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Exercícios 

 

1.  

 

Tendo em vista a posição da maioria da comunidade científica, a situação retratada nos quadrinhos 

contribui diretamente para o agravamento do seguinte problema ambiental:  

a) erosão dos solos  

b) aquecimento global  

c) contaminação lacustre  

d) assoreamento dos rios 

e) lixiviação  
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2.  
 

 

Considerando as diferenças entre extrativismo vegetal e silvicultura, a variação das curvas do gráfico 

foi influenciada pela tendência de 

a) conservação do bioma nativo. 

b) estagnação do setor primário. 

c) utilização de madeira de reflorestamento. 

d) redução da produção de móveis. 

e) retração da indústria alimentícia. 

 

 

3. “Segundo a resolução Conama Nº001 de janeiro de 1986, o impacto ambiental é definido como 

qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por 

qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, 

afetam a saúde, a segurança e o bem-estar da população; as atividades sociais e econômicas; a biota; 

as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; e a qualidade dos recursos ambientais.” 
Disponível em: http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/impactos-ambientais.htm. Acesso em: 18 de maio de 2016 

O crescimento da produção de lixo é um impacto ambiental que tem como uma de suas causas o: 

a) Uso de veículos automotivos 

b) Aumento da população urbana 

c) Uso de agrotóxicos na agricultura 

d) Consumo indiscriminado de água 

e) Desmatamento 
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4. TEXTO I 
“Os problemas ambientais são consequência direta da intervenção humana nos diferentes 

ecossistemas da Terra, causando desequilíbrios no meio ambiente e comprometendo a qualidade de 

vida.” 
Disponível em: www.repository.utl.pt. Acesso em: 29 jul. 2012. 

TEXTO II 

 
 Disponível em: www.netuno.eco.br. Acesso em: 29 jul. 2012. 

As imagens representam as geleiras da Groenlândia, que sofreram e sofrem impactos, resultantes 

do(a) 

a) ilha de calor. 

b) chuva ácida. 

c) erosão eólica. 

d) inversão térmica 

e) aquecimento global. 

 

 

5. “A crescente conscientização sobre os efeitos do modelo intensivo de produção, adotado de forma 

geral na agricultura, tem gerado também uma série de reações. De fato, a agricultura está cada vez 

mais pressionada pelo conjunto de relações que mantém com a sociedade em geral, sendo emergente 

o que comumente se denomina “questão ambiental”. Essas relações, às vezes de dependência, às 

vezes de conflito, são as que determinam uma chamada ampla para mudanças orientadas à 

sustentabilidade, não só da atividade agrícola em si, senão que afete de maneira geral a todo o entorno 

no qual a agricultura está inserida.” 
 GOMES, J. C. C. Desenvolvimento rural, transição de formatos tecnológicos, elaboração social da qualidade, 

interdisciplinaridade e participação. In: PORTO, V. H.; WIZNIEWSKY, C. R. F. ; SIMICH, T. (Org.). Agricultor familiar: sujeito de 

um novo método de pesquisa, o participativo. Pelotas: Embrapa, 2004. 

  
No texto, faz-se referência a um tipo de pressão da sociedade contemporânea sobre a agricultura.  

Essa pressão objetiva a seguinte transformação na atividade agrícola: 

a) Ampliação de políticas de financiamento para a produção de transgênicos. 

b) Modernização do modo de produção focado na alta produtividade da terra. 

c) Expansão do agronegócio relacionado ao mercado consumidor externo. 

d) Promoção de práticas destinadas à conservação de recursos naturais. 

e) Inserção de modelos orientados ao uso intensivo de agroquímicos. 
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6. “A razão principal que leva o capitalismo como sistema a ser tão terrivelmente destrutivo da biosfera 

é que, na maioria dos casos, os produtores que lucram com a destruição não a registram como um 

custo de produção, mas sim, precisamente ao contrário, como uma redução no custo. Por exemplo, se 

um produtor joga lixo em um rio, poluindo suas águas, esse produtor considera que está 

economizando o custo de outros métodos mais seguros, porém mais caros de dispor do lixo.” 
WALLERSTEIN, I. Utopística ou as decisões históricas do século vinte e um. Petrópolis: Vozes, 2003. 

 
A pressão dos movimentos socioambientais, na tentativa de reverter a lógica descrita no texto, aponta 

para a 

a) emergência de um sistema econômico global que secundariza os lucros. 

b) redução dos custos de tratamento de resíduos pela isenção fiscal das empresas. 

c) flexibilização do trabalho como estratégia positiva de corte de custos empresariais. 

d) incorporação de um sistema normativo ambiental no processo de produção industrial. 

e) minimização do papel do Estado em detrimento das organizações não governamentais. 

 

 

7.   

 
 BRASIL. Ministério do Meio Ambiente/IBGE. Biomas. 2004 (adaptado). 

 No mapa estão representados os biomas brasileiros que, em função de suas características físicas e 

do modo de ocupação do território, apresentam problemas ambientais distintos. Nesse sentido, o 

problema ambiental destacado no mapa indica 

a) desertificação das áreas afetadas. 

b) poluição dos rios temporários. 

c) queimadas dos remanescentes vegetais. 

d) desmatamento das matas ciliares. 

e) contaminação das águas subterrâneas. 
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8.  “A questão ambiental, uma das principais pautas contemporâneas, possibilitou o surgimento de 

concepções políticas diversas, dentre as quais se destaca a preservação ambiental, que sugere uma 

ideia de intocabilidade da natureza e impede o seu aproveitamento econômico sob qualquer 

justificativa.” 
PORTO-GONÇALVES, C. W. A globalização da natureza e a natureza da globalização. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 

2006 (adaptado). 

Considerando as atuais concepções políticas sobre a questão ambiental, a dinâmica caracterizada no 

texto quanto à proteção do meio ambiente está baseada na 

a) prática econômica sustentável. 

b) contenção de impactos ambientais. 

c) utilização progressiva dos recursos naturais. 

d) proibição permanente da exploração da natureza. 

e) definição de áreas prioritárias para a exploração  econômica. 

  

 

9. “Os dois principais rios que alimentavam o Mar de Aral, Amurdarya e Sydarya, mantiveram o nível e o 

volume do mar por muitos séculos. Entretanto, o projeto de estabelecer e expandir a produção de 

algodão irrigado aumentou a dependência de várias repúblicas da Ásia Central da irrigação e 

monocultura. O aumento da demanda resultou no desvio crescente de água para a irrigação, 

acarretando redução drástica do volume de tributários do Mar de Aral. Foi criado na Ásia Central um 

novo deserto, com mais de 5 milhões de hectares, como resultado da redução em volume.” 
TUNDISI, J. G. Água no século XXI: enfrentando a escassez. São Carlos: Rima, 2003. 

A intensa interferência humana na região descrita provocou o surgimento de uma área desértica em 

decorrência da 

a) erosão. 

b) salinização. 

c) laterização. 

d) compactação. 

e) sedimentação. 

 

 

10. “Antes de o sol começar a esquentar as terras da faixa ao sul do Saara conhecida como Sahel, duas 

dezenas de mulheres da aldeia de Widou, no norte do Senegal, regam a horta cujas frutas e verduras 

alimentam a população local. É um pequeno terreno que, visto do céu, forma uma mancha verde — um 

dos primeiros pedaços da “Grande Muralha Verde”, barreira vegetal que se estenderá por 7 000 km do 

Senegal ao Djibuti, e é parte de um plano conjunto de vinte países africanos.” 
     GIORGI, J. Muralha verde. Folha de S. Paulo, 20 maio 2013 (adaptado). 

O projeto ambiental descrito proporciona a seguinte consequência regional imediata: 

a) Facilita as trocas comerciais. 

b) Soluciona os conflitos fundiários. 

c) Restringe a diversidade biológica. 

d) Fomenta a atividade de pastoreio. 

e) Evita a expansão da desertificação. 
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11.  

 
Disponível em: http://www.ra-bugio.org.br. Acesso em: 28 jul. 2010. 

A imagem retrata a araucária, árvore que faz parte de um importante bioma brasileiro que, no entanto, 

já foi bastante degradado pela ocupação humana. Uma das formas de intervenção humana 

relacionada à degradação desse bioma foi 

a) o avanço do extrativismo de minerais metálicos voltados para a exportação na região Sudeste. 

b) a contínua ocupação agrícola intensiva de grãos na região Centro-Oeste do Brasil. 

c) o processo de desmatamento motivado pela expansão da atividade canavieira no Nordeste 

brasileiro. 

d) o avanço da indústria de papel e celulose a partir da exploração da madeira, extraída 

principalmente no Sul do Brasil. 

e) o adensamento do processo de favelização sobre áreas da Serra do Mar na região Sudeste. 

 

 

12. O desgaste acelerado sempre existirá se o agricultor não tiver o devido cuidado de combater as 

causas, relacionadas a vários processos, tais como: empobrecimento químico e lixiviação provocados 

pelo esgotamento causado pelas colheitas e pela lavagem vertical de nutrientes da água que se infiltra 

no solo, bem como pela retirada de elementos nutritivos com as colheitas. Os nutrientes retirados, 

quando não repostos, são comumente substituídos por elementos tóxicos, como, por exemplo, o 

alumínio. 
LEPSCH, I Formaço e conservação dos soos São Paulo Oficina de Textos, 2002 adaptado 

A dinâmica ambiental exemplificada no texto gera a seguinte consequência para o solo agricultável 

a) Elevação da acidez 

b) Ampliação da salinidade. 

c) Formação de voçorocas. 

d) Remoção da camada superior 

e) Intensificação do escoamento superficial 
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13.  

  
Comparando os dados das hidrelétricas, uma característica territorial positiva de Belo Monte é o(a) 

a) reduzido espaço relativo inundado. 

b) acentuado desnível do relevo local. 

c) elevado índice de urbanização regional. 

d) presença dos grandes parques industriais. 

e) proximidade de fronteiras internacionais estratégicas. 
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Gabarito 

 

1. B 

A emissão de gases está relacionada ao impacto ambiental conhecido como aquecimento global. A 

erosão dos solos normalmente está associada a desmatamento, o assoreamento dos rios associado 

com a retilinização dos rios ou alterações na margem, enquanto a contaminação lacustre se refere a 

lagos.  

 

2. C 

A questão expõe um gráfico com o aumento da silvicultura (plantio florestal) e a diminuição do 

extrativismo. Tanto a silvicultura quanto o extrativismo tem como objetivo a obtenção de madeira. Se há 

uma expansão da participação da silvicultura e uma redução do extrativismo para esse fim, isso nos leva 

a inferir que a madeira é oriunda de florestas plantadas, ou seja, da prática do reflorestamento. A 

silvicultura inclusive é responsável por prática de reflorestamento para abastecimento do mercado, 

tendo lucratividade maior do que a prática do extrativismo 

 

3. B 

O aumento do lixo é oriundo da dinâmica de produção industrial capitalista, que incentiva o consumismo 

e tem como base o extrativismo para perpetuar sua reprodução. O destino desse lixo e os impactos 

ambientais que dele derivam devem ser estudados a fundo.  

 

4. E 

Com base na análise das imagens de satélite , é possível observar uma diminuição significativa na 

camada de gelo da superfície da Groenlândia. Essa diminuição é resultado do aquecimento global. 

 

5. D 

Para resolver esta questão o aluno deverá ter em mente a questão da sustentabilidade, equilíbrio entre 

a natureza e as atividades humanas, dentre elas a agricultura, visando a ampliação da conscientização 

dos efeitos do desequilíbrio desta relação. Neste sentido, o crescente apelo da população para o 

aumento de uma consciência sustentável em relação à agricultura tem como objetivo a promoção de 

práticas destinadas à conservação de recursos naturais 

 

6. D 

A questão mostra como o próprio sistema cria brechas vantajosas para a exploração indevida dos 

recursos naturais. O comando da questão pede uma alternativa que traduza a pressão dos movimentos 

socioambientais que buscam inverter essa lógica. A incorporação de normas no processo de produção 

pode reverter as práticas ditas no texto. 

 

7. A 

A Caatinga está entre os biomas mais vulneráveis num cenário de aumento das temperaturas globais, 

uma vez que a vulnerabilidade do bioma Caatinga aos efeitos das mudanças climáticas representa um 

forte fator de pressão para a desertificação na região. Associadas a este fator, atividades antrópicas de 

remoção da vegetação de Caatinga para a produção de carvão vegetal, como por exemplo na chapada 

do Araripe (entre Piauí, Ceará e Pernambuco), aumentam a pressão na área de clima semiárido do 

Nordeste. Esses dois fatores fazem do Nordeste uma região sujeita a um acelerado processo de 

desertificação. 
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8. D 

A proposta do texto não tem um cunho sustentável (uso racional dos recursos), mas sim uma ideia de 

natureza intocada, em que a preservação deriva da não utilização de seus recursos. 

 

9. B  

O desvio dos dois rios para a irrigação do cultivo de algodão fez com que este deslocamento de grande 

volume de água para o uso agrícola intensifica-se o processo de salinização que consiste na 

concentração de sais minerais devido à elevada evapotranspiração ou retirada de grandes volumes 

d’água, ou seja, com a retirada do solvente, a água, o soluto, os sais minerais, ficam mais concentrados, 

acarretando a expansão dos desertos. 

 

10. E 

Nesta questão é fundamental atentar para o fato de se tratar de uma região desértica e para a ação das 

mulheres da aldeia de Widou que regam a horta. A questão indaga o que esse projeto ambiental gera 

como consequência, ou seja, procura uma consequência desta ação para o meio ambiente. Ao 

empreender esta ação as mulheres da aldeia impedem que o processo de desertificação seja ampliado, 

garantindo assim o sustento alimentar de sua comunidade. 

 

11. D 

As Araucárias ainda são encontradas principalmente de Minas Gerais até o Sul do Brasil e foram muito 

exploradas pela industria de papel e celulose. 

 

12. A 

O texto fala dos cuidados que o agricultor precisa ter para evitar o empobrecimento químico e a 

lixiviação, decorrentes das colheitas e pela lavagem vertical de nutrientes da água que se infiltra no solo 

e pela retirada de elementos nutritivos. Esse processo vai tornando o solo pobre e ácido. 

 

13. A 

Belo Monte, em termos de geração de eletricidade, será a segunda maior usina brasileira, mesmo 

possuindo uma área alagada inferior, conforme podemos observar na representação das áreas 

inundadas. Isso aconteceu após uma série de protestos e movimentos na região contra o projeto, o que 

resultou em uma diminuição do seu reservatório. O candidato chegava ao gabarito apenas pela 

interpretação dos dados fornecidos. 
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A segunda Revolução Industrial e o imperialismo 

 

Resumo 

 

Segunda Revolução Industrial  

 

Costumamos chamar de Segunda Revolução Industrial os fenômenos industriais que aconteceram a 

partir de meados do século XIX. Se compararmos a Primeira com Segunda Revolução, perceberemos que 

aquela se deu segunda metade do século XVIII e teve como o grande país de referência a Inglaterra, no setor 

têxtil; a Segunda, por sua vez, ocorreu quase cem anos depois e teve como principais países a Alemanha, os 

Estados Unidos e o Japão, com ênfase no setor automobilístico. 

Para entender o que possibilitou a eclosão da Segunda Revolução Industrial, precisamos atentar para 

seus antecedentes: as Revoluções Liberais do século XIX. Questionando as estruturas do Antigo Regime, 

essas revoluções fortaleceram a burguesia e a ideologia liberal, possibilitando o desenvolvimento do modelo 

capitalista. Além disso, as unificações da Itália e da Alemanha também foram essenciais para impulsionar 

esses processos de industrialização. 

Esse período foi marcado por inovações, como o surgimento do cinema, do telefone e do principal 

símbolo da Segunda Revolução Industrial, o automóvel. Tal fato só foi possível devido ao forte investimento 

em pesquisa e tecnologia. Vemos o surgimento de uma nova fase capitalista: o capitalismo financeiro, 

marcado pela fusão do capital bancário com o capital industrial. Os vultosos investimentos marcaram o 

surgimentos da chamadas “mega empresas” e a ascensão do capitalismo monopolista. Nesse momento, 

surgiram alianças/acordos entre empresas visando monopolizar o mercado, como é o caso das holdings, 

cartéis e trustes. 

Entre as várias invenções realizadas durante a Segunda Revolução Industrial, temos: 

● novos processos de fabricação do aço, permitindo sua utilização na construção de pontes, 

máquinas, edifícios, trilhos, ferramentas etc; 

● desenvolvimento técnico de produção da energia elétrica; 

● invenção da lâmpada incandescente; 

● surgimento e avanço dos meios de transporte (ampliação das ferrovias seguida das invenções 

do automóvel e do avião; 

● invenção dos meios de comunicação (telégrafo, telefone, televisão e cinema); 

● avanço da química, com a descoberta de novas substâncias; a descoberta do múltiplo 

aproveitamento do petróleo e seus derivados como fonte de energia e lubrificantes; o surgimento 

dos plásticos; desenvolvimento de armamentos como o canhão e a metralhadora; a descoberta 

do poder explosivo da nitroglicerina etc; 
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Imperialismo 

 

Durante o século XIX desenvolveu-se um processo de conquistas sobre a África e Ásia e a América, 

denominado Neocolonialismo ou Imperialismo. Praticamente todo o continente africano foi conquistado 

-  com exceção à Etiópia e a Libéria - pelas potências europeias, além de territórios na Ásia e na América. 

O Neocolonialismo foi a principal expressão do imperialismo, forma assumida pelo capitalismo a partir 

da Segunda Revolução Industrial. O domínio das potências europeias e dos Estados Unidos não foi apenas 

econômico, mas também político, militar e social, impondo à força um novo modelo de organização do 

trabalho que pudesse garantir principalmente a extração de minérios, para as indústrias da Europa. A 

violência militar e a exploração do trabalho, somam-se às imposições sociais, incluindo a disseminação do 

cristianismo entre os povos nativos, num processo de aculturação. 

 

 
Charge: “A Torta Chinesa”, de Henri Meyer, publicada em 16 de janeiro de 1898 no Le Petit Journal, na França. 

 

Na charge acima, por  exemplo, estão representadas a Inglaterra, Alemanha, Rússia, França e o Japão 

(da esq. para dir.) repartindo a China. Os Estados Unidos, após a Guerra de Secessão (1861-1865), também 

partiram para suas conquistas, por meio de intervenções militares na Ásia e na América Central. O 

neocolonialismo enriqueceu os cofres das potências econômicas e abriu novos mercados consumidores por 

todo o planeta. 

Um dos marcos sobre a nova forma de colonização ocorreu na recém-unificada Alemanha, quando a 

Conferência de Berlim (1884-1885) determinou as regras de partilha do continente africano entre as 

potências europeias. Na Ásia, o território imperialista mais disputado era a China e sua grandeza lhe custou 

caro: os europeus controlavam a maior parte dos portos chineses, destacando-se os de Hong-Kong, Xangai 

e Porto Arthur. A Oceania também foi agrilhoada no processo. 
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Em um contexto de Revolução Industrial, a “corrida” Imperialista foi motivada pela busca por 

mercados consumidores (para os produtos industrializados) e a exploração de matéria-prima (para 

produção de mercadorias nas indústrias).  O domínio da África e da Ásia, exercido pelos países 

industrializados, teve duas principais formas: a dominação política e econômica direta (os próprios europeus 

governavam); e a dominação política e econômica indireta (as elites nativas governavam). Mas como as 

potências imperialistas legitimaram o domínio, a conquista, a submissão e a exploração de dois continentes 

inteiros? 

A principal hipótese para a legitimação do domínio imperialista europeu sobre a África e a Ásia foi a 

utilização ideológica de teorias raciais europeias provenientes do século XIX. As que mais se destacaram 

foram o evolucionismo social e o darwinismo social. O domínio colonial, a conquista e a submissão de 

continentes inteiros foram legal e moralmente aceitos. Desse modo, os europeus tinham o dever de fazer 

tais sociedades evoluírem.  O darwinismo social se caracterizou como outra teoria que legitimou o discurso 

ideológico europeu para dominar outros continentes. O darwinismo social compactuava com a ideia de que 

a teoria da evolução das espécies (Darwin) poderia ser aplicada à sociedade. Tal teoria difundia o propósito 

de que na luta pela vida somente as nações e as raças mais fortes e capazes sobreviveriam. 

A partir de então, os europeus difundiram a ideia de que o imperialismo, ou neocolonialismo, seria uma 

missão civilizatória de uma raça superior branca europeia que levaria a civilização (tecnologia, formas de 

governo, religião cristã, ciência) para outros lugares. Segundo o discurso ideológico dessas teorias raciais, 

o europeu era o modelo ideal/ padrão de sociedade, no qual as outras sociedades deveriam se espelhar. Para 

a África e a Ásia conseguirem evoluir suas sociedades para a etapa civilizatória, seria imprescindível ter o 

contato com a civilização europeia. 

Hoje sabemos que o evolucionismo social e o darwinismo social não possuem nenhum embasamento 

ou legitimidade científica, mas no contexto histórico do século XIX, foram ativamente utilizados para 

legitimar o imperialismo, ou seja, a submissão, o domínio e a exploração de continentes inteiros. 
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Exercícios 

 

1. Sobre a Segunda Revolução Industrial é INCORRETO afirmar que: 

a) implementou nas indústrias as linhas de montagens, esteiras rolantes e o método de 

racionalização da produção em massa, chamado de fordismo. 

b) possibilitou o desenvolvimento de grandes indústrias e concentrações econômicas, que 

culminaram nos “holdings”, trustes e cartéis. 

c) a utilização da energia elétrica e do petróleo possibilitaram a intensificação do desenvolvimento 

tecnológico, permitindo a sua produção em grande escala. 

d) estabeleceu uma nova e acirrada disputa entre as grandes potências industriais que buscavam o 

aumento de seus lucros e uma saída para seus excedentes de produção e capitais. 

e) caracterizou-se pelos avanços ultra rápidos, que resultaram na obsolescência também veloz 

especialmente na microeletrônica, na robótica industrial, na química fina e na biotecnologia. 

 
 

2. Leia o texto e, a seguir, aponte a alternativa que se adeque à sua interpretação: 
“A máquina a vapor, tornando possível o uso da energia em todos os artifícios mecânicos, em 

quantidades maiores do que qualquer outra coisa conseguiria realizar no passado, foi a chave para 

tudo o que ocorreu em seguida, sob o nome de Revolução Industrial. A face do mundo mudou mais 

drasticamente (e mais rapidamente) do que em qualquer outra época desde a invenção da agricultura, 

cerca de 10 mil anos antes.” 
 (ASIMOV, I. Cronologia das Ciências e das Descobertas. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1993, p. 395). 

 

a) O autor acentua o caráter prejudicial da máquina a vapor para a agricultura. 

b) Segundo o texto, a máquina a vapor foi decisiva para o advento da Revolução Industrial, já que 

este foi o primeiro dispositivo tecnológico que realizou uma transformação profunda no âmbito 

da produção. 

c) O autor aponta o caráter negativo da mudança drástica e rápida que a Revolução Industrial 

provocou no mundo contemporâneo. 

d) Segundo o texto, a máquina a vapor era eficiente porque funcionava à base de eletricidade. 

e) O texto indica que a agricultura, durante 10.000 anos, impediu que a indústria se desenvolvesse. 
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3. Leio o texto a seguir: 

“O fato marcante da Revolução Industrial foi o de ela ter iniciado uma era de produção em massa para 

atender às necessidades das massas. Os assalariados já não são mais pessoas trabalhando 

exaustivamente para proporcionar o bem-estar de outras pessoas; são eles mesmos os maiores 

consumidores dos produtos que as fábricas produzem. A grande empresa depende do consumo de 

massa. Em um livre mercado, não há uma só grande empresa que não atenda aos desejos das massas. 

A própria essência da atividade empresarial capitalista é a de prover para o homem comum. Na 

qualidade de consumidor, o homem comum é o soberano que, ao comprar ou ao se abster de comprar, 

decide os rumos da atividade empresarial.”  
(MISES, L. Von. Fatos e mitos sobre a Revolução Industrial.) 

 

De acordo com o economista austríaco, L. Von Mises, a importância das massas de trabalhadores 

assalariados para a consolidação da Revolução Industrial consiste: 

a) no fato de terem sido explorados pelos industriais capitalistas que compravam sua força de 

trabalho e não pagavam o que era proporcional a essa força. 

b) no caráter defensivo dos sindicatos que essas massas de trabalhadores formaram nesta época. 

c) no caráter inexpressivo do consumo dos trabalhadores, já que a indústria não precisava, na 

Inglaterra do século XIX, de seu mercado consumidor interno. 

d) no fato de ser a própria massa de trabalhadores, que também era o contingente populacional dos 

grandes centros urbanos, a massa de consumidores que demandavam os produtos 

industrializados. 

e) no fato de o homem comum, apontado no texto, ter ser tornado soberano e instituído um regime 

político anarquista após a Revolução Industrial. 

 
 

4. Sobre a inovação tecnológica no sistema fabril na Inglaterra do século XVIII, é correto afirmar que ela: 

a) foi adotada não somente para promover maior eficácia da produção, como também para realizar 

a dominação capitalista, na medida que as máquinas submeteram os trabalhadores a formas 

autoritárias de disciplina e a uma determinada hierarquia. 

b) ocorreu graças ao investimento em pesquisa tecnológica de ponta, feito pelos industriais que 

participaram da Revolução Industrial. 

c) nasceu do apoio dado pelo Estado à pesquisa nas universidades. 

d) deu-se dentro das fábricas, cujos proprietários estimulavam os operários a desenvolver novas 

tecnologias. 

e) foi única e exclusivamente o produto da genialidade de algumas gerações de inventores, tendo 

sido adotada pelos industriais que estavam interessados em aumentar a produção e, por 

conseguinte, os lucros. 
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5. Dentre as consequências sociais forjadas pela Revolução Industrial pode-se mencionar: 

a) o desenvolvimento de uma camada social de trabalhadores, que destituídos dos meios de 

produção, passaram a sobreviver apenas da venda de sua força de trabalho. 

b) a melhoria das condições de habitação e sobrevivência para o operariado, proporcionada pelo 

surto de desenvolvimento econômico. 

c) a ascensão social dos artesãos que reuniram seus capitais e suas ferramentas em oficinas ou 

domicílios rurais dispersos, aumentando os núcleos domésticos de produção. 

d) a criação do Banco da Inglaterra, com o objetivo de financiar a monarquia e ser também, uma 

instituição geradora de empregos. 

e) o desenvolvimento de indústrias petroquímicas favorecendo a organização do mercado de 

trabalho, de maneira a assegurar emprego a todos os assalariados. 
 

 

6. A expansão imperialista das potências europeias sobre o continente africano, entre a segunda metade 
do século XIX e o início do século XX, alterou as estruturas das várias nações e territórios nos quais 
se manifestou. Sobre o imperialismo europeu na África, nesse contexto, é correto afirmar que: 

a) justificou sua dominação na ideologia que defendia a ação europeia como uma missão 

civilizadora capaz de conduzir os povos do continente a melhores condições de vida sob a tutela 

europeia; 

b) buscou a integração econômica das áreas dominadas como produtoras de manufaturados e 

exportadoras de capitais excedentes que atendessem às demandas de consumo geradas pela 

expansão demográfica europeia; 

c) Instituiu a dominação política e territorial sobre as áreas litorâneas e as antigas feitorias coloniais, 

tendo em vista o desenvolvimento do rico comércio das rotas marítimas da África oriental; 

d) promoveu os conflitos culturais no continente, ao privilegiar as culturas tradicionais nas funções 

administrativas locais em detrimento das etnias europeizadas; 

e) fortaleceu as lideranças tribais e o provincianismo como forma de controle social dos 

contingentes demográficos nativos majoritários frente aos europeus. 
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7. Não há livro didático, prova de vestibular ou resposta correta do Enem que não atribua a miséria e os 

conflitos internos da África a um fator principal: a partilha do continente africano pelos europeus. 

Essas fronteiras teriam acotovelado no mesmo território diversas nações e grupos étnicos, fazendo o 

caos imperar na África. Porém, guerras entre nações rivais e disputas pela sucessão de tronos 

existiam muito antes de os europeus atingirem o interior da África. Graves conflitos étnicos 

aconteceram também em países que tiveram suas fronteiras mantidas pelos governos europeus. É 

incrível que uma teoria tão frágil e generalista tenha durado tanto – provavelmente isso acontece 

porque ela serve para alimentar a condescendência de quem toma os africanos como “bons 

selvagens” e tenta isentá-los da responsabilidade por seus problemas.  
NARLOCH, Leandro. Guia politicamente incorreto da história do mundo, 2013. Adaptado. 

A partir da leitura do texto, é correto afirmar que:  

a) as desigualdades sociais e econômicas no mundo atual originam-se exclusivamente das 

contradições materiais do capitalismo.  

b) o conhecimento histórico que privilegia a “óptica dos vencidos” apresenta um grau superior de 

objetividade científica.  

c) na relação entre diferentes etnias, o etnocentrismo é um fenômeno antropológico exclusivo dos 

países ocidentais modernos.  

d) para explicar a existência dos atuais conflitos étnicos na África, é necessário resgatar os 

pressupostos da ideologia colonialista.  

e) a tese filosófica sobre um “estado de natureza” livre e pacífico é insuficiente para explicar os 

conflitos étnicos atuais na África. 

 
 

8. Em nome do direito de viver da humanidade, a colonização, agente da civilização, deverá tomar a seu 
encargo a valorização e a circulação das riquezas que possuidores fracos detenham sem benefício 
para eles próprios e para os demais. Age-se, assim, para o bem de todos. (...) [A Europa] está no 
comando e no comando deve permanecer.  

(Albert Sarrault, Grandeza y servidumbres coloniales Apud Hector Bruit, O imperialismo, 1987, p. 11)  

A partir do fragmento, é correto afirmar que  

a) a partilha afro-asiática da segunda metade do século XIX, liderada pela Inglaterra e França, fruto 

da expansão das relações capitalistas de produção, garantiu o controle de matérias primas 

estratégicas para a indústria e a colonização como missão civilizatória da raça branca superior.  

b) o velho imperialismo do século XVI foi produto da revolução comercial pela procura de novos 

produtos e mercados para Portugal e Espanha que, por meio do exclusivo metropolitano e do 

direito de colonização sobre os povos inferiores, validando os super lucros da exploração colonial.  

c) o novo imperialismo da primeira metade do século XIX, na África e Oceania, consequência do 

capitalismo comercial, impôs o monopólio da produção colonial, em especial, para a Grã- Bretanha 

que, de forma pacífica, defendeu o direito de colonização sobre os povos inferiores.  

d) o colonialismo do século XVI, na África e Ásia, tornou essas regiões fontes de matérias primas e 

mercados para a Europa, em especial, Alemanha e França, que por meio da guerra, submeteram 

os povos inferiores e promoveram a industrialização africana.  

e) a exploração da África e da Ásia na segunda metade do século XVII, pelas grandes potências 

industriais, foi um instrumento eficaz para a missão colonizadora daquelas áreas atrasadas e 

ampliou o domínio europeu em nome do progresso na medida em que implantou o monopólio 

comercial. 
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9. A partilha da África entre os países europeus, no final do século XIX,  

a) buscou conciliar os interesses de colonizadores e colonizados, valorizando o diálogo e a 

negociação política.  

b) respeitou as divisões políticas e as diferenças étnicas então existentes no continente africano.  

c) ignorou os laços comerciais, políticos e culturais até então existentes no continente africano.  

d) privilegiou, com a atribuição de maiores áreas coloniais, os países que haviam perdido colônias 

em outras partes do mundo.  

e) afetou apenas as áreas litorâneas, sem interferir no Centro e no Sul do continente africano. 
 

 

 

 

 

 

10. Três décadas – de 1884 a 1914 – separam o século XIX – que terminou com a corrida dos países 

europeus para a África e com o surgimento dos movimentos de unificação nacional na Europa – do 

século XX, que começou com a Primeira Guerra Mundial. É o período do Imperialismo, da quietude 

estagnante na Europa e dos acontecimentos empolgantes na Ásia e na África.  
ARENDT, H. As origens do totalitarismo. São Paulo Cia. das Letras, 2012. 

O processo histórico citado contribuiu para a eclosão da Primeira Grande Guerra na medida em que  

a) difundiu as teorias socialistas.  

b) acirrou as disputas territoriais.  

c) superou as crises econômicas.  

d) multiplicou os conflitos religiosos.  

e) conteve os sentimentos xenófobos. 
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Gabarito 

 

1. E 

As tecnologias citadas emergem com a terceira revolução industrial, já no século XX. 

 

2. B 

A máquina a vapor permitiu o aumento significativo da produção, tornando-a mais eficaz e capaz de 

confeccionar mais produtos em um tempo bem menor do que aquele que era gasto no trabalho 

manufaturado ou artesanal. 

 

3. D 

O economista Von Mises não partilha da teoria da exploração e da mais valia, desenvolvida por Karl Marx, 

cujos conceitos estão expressos na alternativa A, sendo assim, esta alternativa está errada. O texto de 

Mises não menciona os sindicatos de trabalhadores e seu papel neste contexto (o que elimina a letra B) 

e nem sugere que o homem comum era um soberano do ponto de vista político, mas sim do ponto de 

vista econômico (invalidando, portanto, as letras C e E). A letra D está correta porque assinala o fato de 

ser a própria massa de trabalhadores a mesma massa de consumidores que demandam os produtos 

industrializados. 

 

4. A 

A inovação tecnológica no ambiente fabril tem uma série de consequências ao trabalho como, por 

exemplo, o processo de alienação do mesmo. 

 

5. A 

A Revolução industrial marca a emergência de suas classes sociais antagônicas: a burguesia (dona dos 

meios de produção) e o proletariado (que vende sua força de trabalho, em troca de um salário, para 

sobreviver). 

 

6. A 

A missão civilizatória, que defendia uma Europa superior aos demais povos, justificava as reais 

pretensões econômicas das potências europeias envolvidas na corrida imperialista. 

 

7. E 

É preciso compreender o cenário atual da África levando em consideração não só as consequências do 

Imperialismo para o continente, mas também  as disputas ali existentes antes da chegada do Europeu. 

 

8. A 

A motivação econômica (com a Segunda Revolução Industrial) e a justificativa ideológica (missão 

civilizatório do branco europeu) impulsionaram e justificaram o Imperialismo. 

 

9. C 

O completo desrespeito e opressão aos traços culturais africanos e asiáticos impacta o continente até 

os dias atuais. 
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10. B 

Tais disputas das potências Europeias por territórios no continente africano e asiático contribuíram para 

o cenário de tensão que vai culminar na primeira guerra mundial. 
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Teoria contratualista: Thomas Hobbes 

 

Resumo 

 

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

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

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

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

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

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

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

como tentou resolvê-la. Criado pelo pensador britânico Thomas Hobbes, este novo de método para a 

justificação do poder político foi tão influente que mesmo autores que criticaram duramente as ideias de 

Hobbes, como Locke e Rousseau, assumiram o método contratualista. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

assumido pelos cidadãos em um hipotético estado de natureza. É necessário assinalar esse hipotético, pois 

os autores contratualistas não necessariamente se comprometem com a ideia de que este acordo foi literal 

e histórico. Para muitos, o contrato não passa de uma metáfora. 

 

O contratualismo de Hobbes 

 

 Hobbes era um pensador profundamente pessimista a respeito da natureza humana. O autor 

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

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

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

opõem, pode-se dizer que “o homem é o lobo do homem” e que o estado de natureza seria uma permanente 

“guerra de todos contra todos”. Ora, que fazer então? Segundo Hobbes, há uma única saída possível para tal 

calamidade: a fim de obter a paz e a ordem, os homens teriam que renunciar à sua liberdade natural e se 
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submeter ao Estado, uma instituição que governaria sobre eles, privando-os de sua liberdade e impondo seu 

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

social hobbesiano. 

A consequência mais imediata da filosofia política de Hobbes é a defesa do absolutismo como forma 

de governo. De fato, como o papel central do Estado é manter a ordem e conter o egoísmo natural humano, 

seu poder, segundo Hobbes, deve ser fortemente concentrado e o governante está autorizado a fazer tudo o 

que for necessário a fim de manter a ordem, ainda que pareça imoral. Com efeito, uma vez que se trata de 

um contrato, o povo não tem o direito de dar um passo atrás e reclamar sua liberdade de volta, rebelando-

se contra o governo. Isto seria apenas descumprimento de contrato social estabelecido entre governantes e 

governados. 

 

O contratualismo de Locke 

 

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

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

Locke não tinha uma visão tão pessimista da natureza humana. Esta divergência básica, por sua vez, levou 

a outras maiores e mais relevantes, fazendo com que Locke defendesse um ideal de governo diretamente 

oposto àquele que Hobbes defendeu: enquanto o segundo foi um célebre advogado do absolutismo 

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

liberdade o papel central do governo. 

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

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

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

nos impedem de agir de modo totalmente impulsivo. Com efeito, o estado de natureza é um estado sem lei 

política, mas não é um estado absolutamente sem lei: vigora nele a lei moral racional, chamada por ele de lei 

da natureza, a qual nos indica o que é certo e errado independentemente da lei estabelecida pelo Estado. 

Assim sendo, já no estado de natureza, os homens são capazes de perceber pela razão que são iguais e que, 

portanto, devem tratar-se de modo igualitário: é a igualdade essencial de todos os homens que exige um 

respeito igual de uns para com os outros. Por sua vez, também segundo Locke, da lei natural se derivam 

direitos naturais, isto é, certos bens básicos que todo ser humano merece ter reconhecidos. Tais direitos 

(embrião da ideia futura de direitos humanos), segundo Locke, são três: o direito à vida, à liberdade e à 

propriedade privada. Sua decorrência da lei natural seria nítida: se todos os homens são iguais, um não tem 

direito a tomar a vida do outro nem de se impor sobre a liberdade do outro e tampouco tem direito a tomar 

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

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

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

segundo Locke, levaria as pessoas a livremente abandoná-lo e ingressarem no estado político? Mesmo o 

estado de natureza não sendo um estado de guerra, não se pode negar que conflitos ocorreriam 

eventualmente. Dessa forma, apesar de possuir uma lei moral que o regule, o estado de natureza não possui 

uma autoridade para aplicar essa lei. Quando os conflitos surgem no estado de naturez, não há uma 

autoridade superior a quem os homens possam apelar e, portanto, todos os homens são juízes da lei natural. 

A falta dessa autoridade comum é que levaria os homens a decidirem ingressar no estado político mediante 

um contrato social. De fato, sem uma instituição a zelar pela justiça, os homens possuem direitos no estado 

de natureza, mas o aproveitamento desses direitos é incerto. 

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

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

implica a renúncia completa da liberdade. Como o papel do governo não é tanto manter a ordem, mas sim 

garantir os direitos básicos, seu poder não deve ser absoluto, mas limitado. A lei civil deve apenas exprimir 

e garantir a perfeita execução da lei natural e dos direitos básicos. Inclusive, para Locke, caso o governo não 

cumpra com seu papel e viole a lei moral e os direitos naturais, o povo tem o direito e mesmo o deve de se 

rebelar, afinal, um contrato quebrado não tem mais qualquer valor. 

 

O contratualismo de Rousseau 

 

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

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

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

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

conclusões totalmente diferentes dos dois pensadores ingleses. Ao analisar qual seria a condição do homem 

no estado de natureza, sem qualquer tipo de laço político, totalmente livre e independente, Rousseau concluiu 

que o estado de natureza seria um estado de absoluta paz e tranquilidade, mesmo sem qualquer lei, política 

ou racional, que o regulasse. É que, para o filósofo iluminista, o homem é naturalmente bom; a sociedade é 

que o corrompe. Segundo Rousseau, sem a intervenção das normas sociais, o homem se comportaria como 

um animal, guiando-se não pela sua razão, mas sim por instintos (é a chamada “teoria do bom selvagem”). 

Como, para o filósofo, os instintos mais básicos do homem são o amor de si (interesse pelo próprio bem 

estar e conservação) e a piedade (repugnância natural pela morte ou sofrimento de qualquer ser sensível, 

em especial os semelhantes), então o estado de natureza seria, a princípio, totalmente pacífico, pois os 

homens jamais se atacariam gratuitamente. Por que, então, surgiu o Estado político? Bem, os problemas no 

estado de natureza se iniciaram quando surgiu a propriedade privada. A princípio somente um modo de cada 

um manter sua sobrevivência, a propriedade acabou por introduzir a desigualdade social, opondo ricos e 

pobres e gerando uma série de conflitos e lutas por poder. Foi quando surgiu a necessidade de um poder 

comum para regular a vida das pessoas e as regras de justiça e moralidade ditadas pela razão se tornaram 
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mais importantes que os instintos e sentimentos naturais: surgiu a política. Perceba, porém, que o Estado 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

considerava a democracia uma forma superior de governo. 
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Exercícios 

 

1. (Enem PPL 2016)  A importância do argumento de Hobbes está em parte no fato de que ele se ampara 

em suposições bastante plausíveis sobre as condições normais da vida humana. Para exemplificar: o 

argumento não supõe que todos sejam de fato movidos por orgulho e vaidade para buscar o domínio 

sobre os outros; essa seria uma suposição discutível que possibilitaria a conclusão pretendida por 

Hobbes, mas de modo fácil demais. O que torna o argumento assustador e lhe atribui importância e 

força dramática é que ele acredita que pessoas normais, até mesmo as mais agradáveis, podem ser 

inadvertidamente lançadas nesse tipo de situação, que resvalará, então, em um estado de guerra. 
 RAWLS, J. Conferências sobre a história da filosofia política. São Paulo: WMF, 2012 (adaptado). 

  

O texto apresenta uma concepção de filosofia política conhecida como 

a) alienação ideológica.    

b) microfísica do poder.    

c) estado de natureza.    

d) contrato social.    

e) vontade geral.    

   

 

2. (Enem 2015)  A natureza fez os homens tão iguais, quanto às faculdades do corpo e do espírito, que, 

embora por vezes se encontre um homem manifestamente mais forte de corpo, ou de espírito mais 

vivo do que outro, mesmo assim, quando se considera tudo isto em conjunto, a diferença entre um e 

outro homem não é suficientemente considerável para que um deles possa com base nela reclamar 

algum benefício a que outro não possa igualmente aspirar. 
 HOBBES, T. Leviatã. São Paulo Martins Fontes, 2003 

  

Para Hobbes, antes da constituição da sociedade civil, quando dois homens desejavam o mesmo 

objeto, eles 

a) entravam em conflito.    

b) recorriam aos clérigos.    

c) consultavam os anciãos.    

d) apelavam aos governantes.    

e) exerciam a solidariedade.    
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3. (Uema 2015)  Para Thomas Hobbes, os seres humanos são livres em seu estado natural, competindo 

e lutando entre si, por terem relativamente a mesma força. Nesse estado, o conflito se perpetua através 

de gerações, criando um ambiente de tensão e medo permanente. Para esse filósofo, a criação de uma 

sociedade submetida à Lei, na qual os seres humanos vivam em paz e deixem de guerrear entre si, 

pressupõe que todos renunciem à sua liberdade original. Nessa sociedade, a liberdade individual é 

delegada a um só dos homens que detém o poder inquestionável, o soberano. 
 Fonte: MALMESBURY, Thomas Hobbes de. Leviatã ou matéria, forma e poder de um estado eclesiástico e civil. Trad. João 

Paulo Monteiro; Maria Beatriz Nizza da Silva. São Paulo: Editora NOVA Cultural, 1997. 

   
A teoria política de Thomas Hobbes teve papel fundamental na construção dos sistemas políticos 

contemporâneos que consolidou a (o) 

a) Monarquia Paritária.    

b) Despotismo Soberano.    

c) Monarquia Republicana.    

d) Monarquia Absolutista.    

e) Despotismo Esclarecido.    

 

 

4. Para bem compreender o poder político e derivá-lo de sua origem, devemos considerar em que estado 

todos os homens se acham naturalmente, sendo este um estado de perfeita liberdade para ordenar-

lhes as ações e regular-lhes as posses e as pessoas conforme acharem conveniente, dentro dos 

limites da lei de natureza, sem pedir permissão ou depender da vontade de qualquer outro homem. 
 LOCKE, John. Segundo Tratado sobre o Governo. São Paulo: Abril Cultural, 1978. 

  

A partir da leitura do texto acima e de acordo com o pensamento político do autor, assinale a 

alternativa correta. 

a) Segundo Locke, o estado de natureza se confunde com o estado de servidão.    

b) Para Locke, o direito dos homens a todas as coisas independe da conveniência de cada um.    

c) Segundo Locke, a origem do poder político depende do estado de natureza.    

d) Segundo Locke, a existência de permissão para agir é compatível com o estado de natureza. 

e) Para Locke, o estado de natureza é um estado de guerra.    
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5. (Uff 2012)  O filósofo inglês John Locke (1632-1704) é um dos fundadores da concepção liberal da 

vida política. Em sua defesa da liberdade como um atributo que o homem possui desde que nasce, ele 

diz: “Para compreender corretamente o que é o poder político e derivá-lo a partir de sua origem, 

devemos considerar qual é a condição em que todos os homens se encontram segundo a natureza. E 

esta condição é a de completa liberdade para poder decidir suas ações e dispor de seus bens e 

pessoas do modo que quiserem, respeitados os limites das leis naturais, sem precisar solicitar a 

permissão ou de depender da vontade de qualquer outro ser humano.” 

 Assinale o documento histórico que foi diretamente influenciado pelo pensamento de Locke.   

a) O livro “O que é a propriedade?”, de Proudhon (1840)    

b) O “Manifesto Comunista”, de Karl Marx e Frederico Engels (1848)    

c) A “Concordata” estabelecida entre Napoleão e o Vaticano (1801)    

d) A declaração da “Doutrina Monroe” (1823)    

e) A “Declaração de Independência” dos Estados Unidos (1776)    

 

 

6. Um dos aspectos mais importantes da filosofia política de John Locke é sua defesa do direito à 

propriedade, que ele considerava ser algo inerente à natureza humana, uma vez que o corpo é nossa 

primeira propriedade. De acordo com esta perspectiva, o Estado deve 

a) permitir aos seus cidadãos ter propriedade ou propriedades.    

b) garantir que todos os seus cidadãos, sem exceção, tenham alguma propriedade.    

c) garantir aos cidadãos a posse vitalícia de bens.    

d) fazer com que a propriedade seja comum a todos os cidadãos.   

e) garantir aos cidadãos propriedade em troca de suas liberdades 
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7. Atente para o seguinte trecho de um artigo de jornal: “Segundo o coordenador do Setor de Ciências 

Naturais e Sociais da Unesco no Brasil, Fabio Eon, os direitos humanos estão sendo alvo de uma onda 

conservadora que trata a expressão como algo politizado. — ‘Existe hoje uma tendência a enxergar 

direitos humanos como algo ideológico, o que é um equívoco. Os direitos humanos não são algo da 

esquerda ou da direita. São de todos, independentemente de onde você nasceu ou da sua classe 

social. É importante enfatizar isso para frear essa onda conservadora’ — ressalta Eon, que sugere um 

remédio para o problema: — ‘Precisamos promover uma cultura de direitos humanos’”. 
 Disponível em: O Globo. https://oglobo.globo.com/sociedade/os-direitos-humanosnao- sao-da-esquerda-ou-da-direita-

sao-de-todos-23088573. 

  

A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi aprovada pela Assembleia Geral da ONU em 1948. 

Já a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão foi aprovada durante a primeira fase da 

Revolução Francesa, pela Assembleia Nacional Constituinte. 

 No que diz respeito à Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, é correto afirmar que 

a) apesar de ser um documento revolucionário moderno, tem suas premissas filosóficas no 

pensamento político de Aristóteles.    

b) é de inspiração hobbesiana, tendo seus primórdios nos inícios do Estado moderno.    

c) é de inspiração iluminista e liberal, sob influência de grandes pensadores do século XVIII, tais 

como Locke e Rousseau.     

d) é de inspiração marxista, no influxo dos grandes movimentos grevistas e reivindicatórios que 

aconteceram na França durante o século XIX.    

e) é inspirada na organização política do Império Romano.   
 

   

8. (Enem PPL 2012)  O homem natural é tudo para si mesmo; é a unidade numérica, o inteiro absoluto, 

que só se relaciona consigo mesmo ou com seu semelhante. O homem civil é apenas uma unidade 

fracionária que se liga ao denominador, e cujo valor está em sua relação com o todo, que é o corpo 

social. As boas instituições sociais são as que melhor sabem desnaturar o homem, retirar-lhe sua 

existência absoluta para dar-lhe uma relativa, e transferir o eu para a unidade comum, de sorte que 

cada particular não se julgue mais como tal, e sim como uma parte da unidade, e só seja percebido no 

todo. 
ROUSSEAU, J. J. Emílio ou da Educação. São Paulo: Martins Fontes, 1999. 

 
A visão de Rousseau em relação à natureza humana, conforme expressa o texto, diz que   

a) o homem civil é formado a partir do desvio de sua própria natureza.     

b) as instituições sociais formam o homem de acordo com a sua essência natural.    

c) o homem civil é um todo no corpo social, pois as instituições sociais dependem dele.     

d) o homem é forçado a sair da natureza para se tornar absoluto.     

e) as instituições sociais expressam a natureza humana, pois o homem é um ser político.    
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9. (Uel 2009)  O princípio de toda ação está na vontade de um ser livre, não poderíamos remontar além 

disso. [...] não  há verdadeira vontade sem liberdade. O homem, portanto, é livre em suas ações [..]. Se 

o homem é ativo e livre, ele age por si mesmo. Tudo o que faz livremente não entra no sistema 

ordenado da Providência e não lhe pode ser imputado. 

[...] 

A consciência é a voz da alma, as paixões são a voz do corpo. [...] [A consciência] é o verdadeiro guia 

do homem; ela está para a alma assim como o instinto está para o corpo: quem a segue obedece à 

natureza e não tem medo de se perder [...] Existe, pois, no fundo das almas um princípio inato de justiça 

e de virtude a partir do qual, apesar de nossas próprias máximas, julgamos nossas ações e as de 

outrem como boas ou más, e é a esse princípio que dou o nome de consciência. 
(ROUSSEAU, J. J. Emilio ou da Educação. São Paulo. Martins Fontes, 2004. p. 396; 405; 409V) 

  
Com base no texto e nos conhecimentos sobre o pensamento moral de Jean-Jacques Rousseau, é 

correto afirmar. 

a) Rousseau reafirma que o fundamento objetivo dos juízos morais está em Deus, que ilumina a 

consciência humana e nela inspira o “princípio inato de justiça e de virtude”.    

b) Herdeiro do pensamento de Platão, Rousseau defende que a prática do bem coincide com a busca 

interminável do conhecimento da verdade e da justiça.    

c) Rousseau reafirma que, por meio da consciência, o ser humano é movido pela busca da felicidade, 

alcançada pela reflexão e pelo desprezo dos desejos e das paixões.    

d) Rousseau rejeita que o fundamento da moral seja a conformidade com a lei divina, afirmando a 

crença na objetividade de uma lei natural, anterior a qualquer lei positiva.    

e) Rousseau recusa aceitar a existência de noções morais anteriores à experiência humana e 

defende que o ser humano é naturalmente movido pela busca do prazer.    

 

 

10. (Pucpr 2009)  “O verdadeiro fundador da sociedade civil foi o primeiro que, tendo cercado um terreno, 

lembrou-se de dizer isto é meu e encontrou pessoas suficientemente simples para acreditá-lo”. 

Levando em conta a principal ideia que Rousseau quer transmitir com essa afirmação, assinale a 

alternativa verdadeira: 

a) A propriedade privada, já existente antes da sociedade civil, trouxe a possibilidade de melhor 

organização entre os indivíduos e, consequentemente, facilitou sua convivência.    

b) A propriedade privada é um direito natural fundado no trabalho.    

c) A expressão “isto é meu” da frase de Rousseau quer mostrar que naturalmente o homem anseia 

por propriedade privada.    

d) A sociedade civil tem sua origem na propriedade privada que, junto consigo, trouxe os principais 

problemas entre os homens.    

e) O fundador da sociedade civil era um pensador grego que tinha grande capacidade de persuasão.    
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Gabarito 

 

1. C  
Thomas Hobbes é um dos filósofos contratualistas, exatamente por considerar que toda comunidade 

política é fundada em um pacto social. A ausência dessa pacto faz com que os indivíduos estejam em 

um estado de natureza, na qual haveria a guerra de todos contra todos.   

 

2. A 

Segundo Hobbes, os homens, em seu estado de natureza, permanecem em um constante conflito. É a 

constituição da cidade civil que irá pôr fim a esse estado de guerra de todos contra todos.   

 

3. D  

Segundo Hobbes uma vez que os homens encontram-se num estado de guerra de “todos contra todos”, 

a construção da sociedade somente pode ocorrer quando todos os membros rendem sua liberdade 

natural para uma única figura capaz de garantir a paz e a segurança a todos. Esta figura é entendida 

pelo autor como um mal necessário (um leviatã) que deve possuir poder inquestionável, não estando 

rendido a qualquer atrelamento, seja ele partidário ou republicano. Para que esta figura possa governar 

de forma a cuidar dos interesses de todos sem estar ligado a nenhum condicionamento, ela deve possuir 

um poder e uma autoridade inquestionável. Embora Hobbes não fosse um defensor árduo do 

absolutismo, suas teses serviram de base para justificar a monarquia como forma mais viável de 

garantir a todos um estado de paz. Portanto, a monarquia absolutista é o remédio para garantir a 

coexistência dos homens em sociedade. O despotismo esclarecido vai no sentido contrário, sendo 

inspirado pela filosofia iluminista, cria uma abertura não existente na filosofia de Hobbes, na qual o 

monarca não é mais visto como absoluto, mas sim como alguém que ainda exerce o poder, mas sem o 

caráter divino e inquestionável dos seus antecessores.   

 

4. C 

O objetivo de um governo legítimo é: 1) preservar, o quanto possível, o direito à vida, à liberdade, à saúde 

e à propriedade de seus cidadãos; 2) processar e punir aqueles cidadãos que violarem os direitos dos 

outros; 3) perseguir o bem público até nos momentos em que isto entrar em conflito com os direitos 

individuais. Assim, o governo provê algo não disponível no estado de natureza, a preservação dos 

direitos naturais através da intervenção de uma autoridade racional, isto é, um juiz imparcial para 

determinar a severidade do crime e definir uma punição proporcional. Esses são os motivos 

fundamentais por que a sociedade civil é um avanço sobre o estado de natureza.   

  

5. E  

A Declaração de Independência dos Estados Unidos traz consigo muitos elementos do liberalismo 

proposto por John Locke, o que se percebe claramente no seu segundo parágrafo. De fato, ainda hoje o 

ideal liberal demonstra ser uma característica bastante arraigada no pensamento político norte-

americano.   

 

6. A  

Na teoria liberal de John Locke, o direito natural à propriedade privada ganha importância fundamental. 

Esse direito deve ser garantido pelo Estado, não significando que este deva dar propriedade a todos os 

seus cidadãos, mas somente garantir a possibilidade de tê-las e mantê-las. Segundo essa visão liberal, 

é através do trabalho que o homem pode adquirir tais propriedades.   

 



 
 

 

 

11 

Filosofia / Sociologia 

 

7. C  

Os direitos estabelecidos como fundamentais para todos os indivíduos foram concebidos por novas 

correntes filosóficas surgidas no século XVIII. Estes direitos foram reconhecidos pela Declaração dos 

Direitos do Homem e do Cidadão, no contexto da Revolução Francesa de 1789, movimento 

revolucionário de base liberal e iluminista. O pensamento iluminista liberal, dos quais Rousseau e Locke 

são importantes representantes, defende a garantia constitucional da dignidade humana, a partir da 

determinação de direitos invioláveis que evitariam o abuso de poder e as injustiças cometidas contra 

os indivíduos.   

 
8. A  

[Resposta do ponto de vista da disciplina de Sociologia] 
Somente a alternativa [A] está correta. O homem civil, segundo o texto de Rousseau, corresponde àquele 

que, desviando de sua própria natureza, se torna um indivíduo relacional à comunidade política. 

 

[Resposta do ponto de vista da disciplina de Filosofia] 

Se fizéssemos um exercício de completa abstração e pensássemos unicamente a partir do ponto de 

vista do “homem natural”, então poderíamos dizer que a sua “transformação” em homem civil seja um 

desvio. Porém, Rousseau não dá a entender que tal passagem para a vida civil seja simplesmente um 

artifício, um desvio da rota natural. Segundo um trecho de sua obra, Contrato Social, a passagem é 

inevitável para a própria conservação do homem e, portanto, um tanto natural, isto é, ela se cria pelo 

movimento da própria natureza do homem. 

“Esse estado primitivo não pode mais subsistir, e o gênero humano pereceria se não mudasse sua 

maneira de ser. Ora, como é impossível aos homens engendrar novas forças, mas apenas unir e dirigir 

as existentes, não lhes resta outro meio para se conservarem senão formar, por agregação, uma soma 

de forças que possa vencer a resistência, pô-los em movimento por um único móbil e fazê-los agir em 

concerto”. (J-J. Rousseau. Contrato social. In Antologia de textos filosóficos. Curitiba: SEED-PR, 2009, 

p. 602).   

 

9. D  
Rousseau foi um pensador iluminista. Isso quer dizer que se insere em uma lógica de valorização da 

razão e de busca por afastar as determinações religiosas sobre a filosofia. Nesse sentido é que ele 

rejeita o fundamento moral relacionado com a lei divina. Assumindo a necessidade da liberdade, 

Rousseau também possui uma teoria baseada na ideia de natureza humana. É em consonância com ela 

que ele constrói sua teoria política.   

 

10. D  

Na afirmação do enunciado, Rousseau apresenta uma visão negativa a respeito da propriedade privada, 

sendo ela a origem da desigualdade entre os homens. A única afirmação que está de acordo com esse 

argumento é a afirmação [D].   
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Cidadania e direitos dos indivíduos 

 

Resumo 

 

 

 

Etimologicamente, o termo “cidadão” significa “morador de uma cidade”. Assim, se fôssemos levar a 

coisa literalmente, cidadania seria apenas a circunstância de morar em um determinado local e o bom 

cidadão seria o mesmo que um habitante boa-praça. Há, no entanto, um significado mais profundo em jogo 

aqui. O conceito de cidadania vem originalmente da língua grega e, como já vimos em outras aulas, as 

cidades gregas antigas viviam no sistema de pólis. Neste modelo, além de cada cidade gozar de grande 

autonomia, sendo como que um Estado independente, os cidadãos, isto é, os moradores de cada pólis, 

tinham ampla capacidade de participação política, pois os gregos foram o primeiro povo a entender que a 

política deriva sua autoridade não dos deuses, mas dos homens. 

Vemos assim que cidadania não é apenas moradia e que o cidadão não é o simples habitante de um 

determinado país. Muito mais do que isso, o cidadão é aquele que participa politicamente dos destinos de 

sua nação, que influi nos rumos do Estado. Os escravos brasileiros na época do Império, por exemplo, eram 

habitantes do Brasil, mas não cidadãos, pois não tinham direito de participar politicamente, votando, 

protestando, etc. O mesmo vale para as mulheres brasileiras antes da legalização do voto feminino e para 

os analfabetos antes da Constituição Cidadã de 1988. Mesmo hoje, nenhum brasileiro que não possua título 

de eleitor pode ser considerado, formalmente, um cidadão de nosso país, uma vez que não pode participar 

dos processos decisórios da política nacional nem influenciar nos rumos das políticas públicas. Este sim é 

um simples habitante ou morador do Brasil. 

 

Cidadania clássica X Cidadania moderna 
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Obviamente, do fato de que o conceito de cidadania guarde hoje as mesma raízes que tinha na 

antiguidade grega, disto não se pode deduzir que ela sempre foi exercida do mesmo modo ao longo do 

tempo. Ao contrário, cada sociedade humana desenvolveu ao longo do tempo formas muito concretas e 

específicas de exercícios da cidadania, isto é, de participação política dos seus membros. Tradicionalmente, 

para fins didáticos e de resumo, costuma-se dizer que há duas grandes concepções de cidadania ao longo 

da história: a concepção clássica de cidadania, dominante desde a antiguidade grega até as revoluções 

liberais dos séculos XVI e XVII, e a concepção moderna de cidadania, vigente desde então. 

A concepção clássica de cidadania caracteriza-se por ser essencialmente comunitária. Assim, para o 

homem grego e medieval, ser um cidadão significava, acima de tudo, pertencer a uma comunidade e ter 

obrigações para com ela. A ênfase aqui está na noção de dever, de modo que o bom cidadão é 

fundamentalmente o sujeito abnegado, capaz de sacrificar seus próprios desejos e interesses individuais 

pelo bem comum. Por sua vez, nesta visão, o papel do Estado, como poder público, consiste precisamente 

em coordenar as ações dos indivíduos na concretização do interesse geral, premiando aqueles que cumprem 

seus deveres e punindo os que não o fazem. É o indivíduo que deve estar a serviço da comunidade e do 

Estado, não o contrário. 

A concepção moderna de cidadania, instaurada pelo liberalismo político e típica de nosso tempo, é 

bastante diferente. Nela, a ênfase não está na noção de dever, mas na de direito. Entende-se que não é o 

indivíduo que deve estar a serviço da comunidade e do Estado, mas, ao contrário, é a comunidade e o Estado 

que devem estar a serviço do indivíduo. Com efeito, na visão moderna, compreende-se que nenhum interesse 

coletivo tem o interesse de sobrepor-se à liberdade dos indivíduos. O papel do Estado não é tanto garantir a 

felicidade geral, mas sim impedir que os direitos individuais sejam desrespeitados e que uns se imponham 

violentamente sobre os outros. Em suma, o que cabe ao poder público não é promover a cooperação entre 

os indivíduos, mas sim impedir seu conflito e o bom cidadão é aquele que, consciente dos seus próprios 

direitos, exerce-os livremente, sem, porém, tolher a liberdade do outro. 

Benjamin Constant, o famoso autor liberal do começo XIX, sintetizou esta diferença em seu famoso 

texto A liberdade dos antigos comparada à liberdade dos modernos: “O objetivos dos antigos era a partilha 

do poder social entre todos os cidadãos de uma mesma pátria. Era isso o que eles denominavam liberdade. 

O objetivo dos modernos é a segurança dos privilégios privados; e eles chamam liberdade as garantias 

concedidas pelas instituições a esses privilégios”  
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Exercícios 

 

1. No dia 5 de outubro de 2008, a Constituição Federal Brasileira completou 20 anos. 
Dentre as inovações, é correto afirmar que a nova Carta, também conhecida como "Constituição 

Cidadã", 

a) revalidou os princípios estabelecidos pelo Ato Institucional n. 5, de 1968, que garantia maior 

liberdade de expressão a cada cidadão. 

b) viabilizou o retorno das eleições diretas para presidente da República, consolidando, assim, a 

proposta defendida pela emenda Dante de Oliveira anos antes. 

c) centralizou ainda mais o poder nas mãos do Executivo a fim de garantir o princípio federativo e de 

combater a corrupção no Legislativo e o abuso de poder no Judiciário. 

d) restabeleceu o princípio do direito de greve para o setor privado, ficando, porém, o setor público 

impedido de se organizar em sindicatos. 

e) desconsiderou as emendas populares e aquelas apresentadas pelos lobbies, grupos de pressão 

que tentavam influenciar as decisões dos parlamentares. 

 

 

2. “Historicamente, a cidadania foi concedida a restritos grupos de elites – homens ricos de Atenas e 

barões ingleses do século XIII – e posteriormente estendida a uma grande porção dos residentes de 

um país.”  
(VIEIRA, Liszt. Os argonautas da cidadania. A sociedade civil na globalização. Rio de Janeiro: Record, 2001, pp. 34-35). 

 

Assinale a(s) alternativa(s) correta(s) sobre o tema tratado pelo autor. 

(01) O estabelecimento dos deveres e dos direitos da cidadania moderna esteve intimamente 

vinculado ao processo de construção e de consolidação dos Estados nacionais. 

(02) A cidadania é um conceito que está associado estritamente à Idade Moderna, já que a democracia 

só passou a ser implementada a partir desse período. 

(04) Considerando o processo histórico dos últimos 200 anos, podemos afirmar que a incorporação 

de novos grupos ao estatuto da cidadania foi realizada não apenas por concessões, mas também 

pelas lutas sociais que reivindicaram novos direitos. 

(08) Nos diferentes períodos históricos, os direitos de cidadania constituíram-se, invariavelmente, 

como privilégio exclusivo das elites econômicas. 

(16) A Declaração Universal dos Direitos Humanos, aprovada pela Organização das Nações Unidas, 

representou um marco importante no processo de consolidação da cidadania no século XX. 

Soma: (      ) 
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3. Tomando por base os conceitos essenciais da Sociologia, caracterizamos a cidadania como 

a) condição através da qual o indivíduo tem consciência de seus direitos, deveres e de que participa 

ativamente de todas as questões da sociedade. 

b) a ação de contestação da democracia. 

c) a rede de solidariedade entre os diversos membros de um grupo social específico. 

d) a equivalência social da tirania política. 

e) a aplicação do orçamento participativo nos governos teocráticos. 

 

4. A afirmação segundo a qual o indivíduo tem consciência de seus direitos, deveres e de que participa 

ativamente de todas as questões da sociedade refere-se a: 

a) tirania. 

b) plutocracia. 

c) cidadania. 

d) bonapartismo. 

e) monarquia. 

 

5. Observe a charge a seguir: 

 
Disponível em: <http://cnoportunidades.blogspot.com/2010_10_01_archive.html>. Acesso em: 28 ago. 2011. 

 

Notamos nela a presença de um processo social importante para a compreensão das mudanças e/ou 

transformações que ocorrem de forma contínua e que refletem determinados tipos de relações sociais 

entre os indivíduos e os grupos. Sobre isso, assinale a alternativa CORRETA. 

a) O processo social nela apresentado é denominado conflito, pois destaca um grupo em rivalidade, 

buscando uma educação mais justa. 

b) A cidadania produzida pela educação é um processo dissociativo e se encontra em constante 

transformação. 

c) A cooperação na construção de uma educação cidadã permite que dois ou mais indivíduos atuem 

em conjunto para tornar o seu grupo mais atuante na formação de uma sociedade mais justa. 

d) A diversidade ideológica no grupo social permite uma maior coesão dos seus membros na 

cooperação por uma educação de qualidade e cidadã. 

e) Numa competição como a da charge, notamos uma necessidade de formar subgrupos que 

permitam uma cidadania igual para todos. 
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6. Considerando que a Declaração Universal dos Direitos Humanos completou 60 anos em 2008 e 

utilizando seus conhecimentos sobre o tema “cidadania: direitos sociais, civis e políticos”, assinale o 

que for correto. 

(01) Os artigos que integram a Declaração Universal dos Direitos Humanos expressam a vontade de 

assegurar os valores de justiça, solidariedade, igualdade e tolerância a todos os povos. 

(02) A existência de regimes democráticos é, em si, uma garantia de que a cidadania pode ser 

amplamente exercida e os direitos humanos assegurados aos diferentes grupos sociais. 

(04) Há uma relação direta entre grau de instrução e garantia de direitos sociais, civis e políticos; por 

isso, a luta por educação pública, gratuita e de qualidade é uma bandeira permanente para 

diversos movimentos sociais. 

(08) Em países nos quais uma pequena parcela da população concentra a riqueza nacional, a grande 

maioria não tem acesso a bens de cidadania como saúde, educação e habitação. 

(16) No Brasil, durante o regime militar, a luta pela afirmação dos direitos civis e políticos foi 

duramente reprimida por um Estado que, mesmo autoritário, criou instituições que asseguraram, 

por exemplo, o direito social à aposentadoria. 

Soma: (    ) 

 

7. Sobre o conceito de cidadania, assinale o que for correto. 

(01) A cidadania é fruto de lutas e conquistas sociais que culminaram, historicamente, na Declaração 

dos Direitos Humanos e na Revolução Francesa. 

(02) A cidadania se configura sempre como direitos e deveres que atingem todos os cidadãos. 

Portanto, são equivocadas, do ponto de vista legal, a fragmentação e a elaboração de leis que 

atingem grupos sociais específicos, como crianças, mulheres, negros ou homossexuais, 

processo que se caracteriza como conquista de privilégios em vez de direitos. 

(04) A cidadania concretiza-se na sociabilidade cotidiana, nas relações de família, de trabalho, no 

acesso a bens e serviços culturais, na manutenção dos direitos relacionados à saúde e à 

educação bem como no usufruto de conquistas trazidas pelo desenvolvimento das forças 

produtivas. 

(08) Medidas tais como a supressão da liberdade democrática, a instauração de governos ilegítimos 

não escolhidos pelo voto popular e a redução de conquistas sociais não afetam a cidadania, uma 

vez que tais processos não revogam o fato de que cidadão é todo aquele que habita, de forma 

legal, o país. 

(16) Direitos são conquistas que nunca podem ser perdidas, apenas transformadas. Portanto, uma 

vez conquistada a cidadania, nenhum processo político é capaz de deteriorá-la. 

Soma: (   ) 
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8. Leia a poesia a seguir: 
Cidadania 
 
Cidadania, 
É fazer democracia... 
É ato de repúdio: 
À demagogia, 
À tirania, 
À oligarquia. 
É luta solidária, 
Pela inclusão da soberania... 

 
Cidadania, 
É dever solidário de um povo, 
De ter clareza de consciência, 
Em saber dar o poder de povo, 
A quem merece poder de povo. 
 
Cidadania, 
É cantarmos a mesma canção, 
É caminharmos no mesmo chão, 
É termos o mesmo sonho da nação, 
É construirmos a mesma obrigação, 
Para termos uma grande nação... 

CERQUEIRA, Everaldo. Disponível em: <http://www.pucrs.br/mj/poema-patria-20.php>. Acesso em: 22 jul. 2011. 

 

Esse texto faz referência à convivência entre os membros de uma sociedade, numa ordem 

democrática organizada. Tomando por base o assunto do texto e da teoria sociológica, analise os 

itens a seguir: 

I. Os direitos sociais são importantes para a construção da cidadania; no Brasil, eles foram 

implantados antes dos direitos civis e políticos. 

II. A democracia representativa é uma forma de organizar a distribuição de poder na sociedade em 

cujo regime o povo escolhe o(s) seu(s) representante(s). 

III. A igualdade democrática deve considerar os direitos fundamentais do ser humano, sem deixar de 

lado a igualdade de oportunidades. 

IV. A cidadania deve ser construída nos momentos de escolha dos representantes políticos, e é nesse 

momento que surge a solidariedade. 

 
Apenas estão CORRETOS 

a) I e II.  

b) III e IV.  

c) I, II e III.  

d) II, III e IV.  

e) I, III e IV. 
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9. Leia o texto a seguir: 
Ser cidadão é ter a garantia de todos os direitos civis, políticos e sociais que asseguram a 

possibilidade de uma vida plena. Esses direitos não foram conferidos, mas exigidos, integrados e 

assumidos pelas leis, pelas autoridades e pela população em geral. A cidadania também não é dada, 

mas construída em um processo de organização, participação e intervenção social de indivíduos ou 

de grupos sociais. 
TOMAZI, Nelson Dacio. Sociologia para o ensino médio. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 139. 

 

Ele enumera os principais direitos que compõem a cidadania e como essa se forma. Sobre o assunto 

contido no texto, assinale a alternativa incorreta. 

a) A participação da população em movimentos sociais é um aspecto importante para o surgimento 

da cidadania. 

b) O direito à educação básica e à saúde são exemplos de direito social, pois permitem ao cidadão 

ter acesso aos aspectos essenciais de convivência social. 

c) Os direitos citados no texto têm como base o princípio da igualdade entre os membros de um 

grupo, mas não podem ser considerados universais, pois cada sociedade os interpreta de modo 

diferente. 

d) Os direitos políticos se referem ao acesso do cidadão à representação política, escolhida pelo 

grupo mais privilegiado da sociedade. 

e) A constituição é um conjunto de leis e normas que devem ser seguidas pela população com o 

objetivo de organizar a sociedade. Esse tipo de cidadania é denominado de formal. 
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Gabarito 

 

1. B 
A Constituição de 1988 rompeu com o autoritarismo do AI 5, e teve importante papel no estabelecimento 

de uma sociedade mais democrática, sendo a institucionalização das eleições diretas um exemplo disso; 

procurou afirmar a divisão de poderes entre Executivo, Legislativo e Judiciário, de iguais importâncias, 

seguindo o formato das modernas democracias ocidentais; tornou direito constitucional o de fazer greve, 

assim como dos trabalhadores se organizarem em sindicatos; e durante seu processo constitutivo, 

trabalhou tanto com as propostas dos constituintes como com as emendas populares e de demais 

grupos da sociedade civil organizada. 

 

2. 01 + 04 + 16 = 2 

A afirmativa 02 está errada, pois os conceitos de democracia e de cidadania têm origem na Grécia Antiga. 

Só não abarcavam parcela tão grande da população como na Idade Moderna. A afirmativa 08 é incorreta, 

pois apesar de em vários momentos a cidadania estar associada ao poder econômico, isto começa a 

mudar a partir das revoluções liberais, que iriam introduzir conceitos basilares para a criação dos 

modernos estados democráticos e de direitos iguais para todos. 

 

3. A 
A cidadania, na concepção moderna, surge a partir das lutas liberais por direitos civis frente ao Estado. 

Está intimamente ligada ao Estado democrático e de direito. Em um sistema constitucional, significa 

também o pleno exercício do direito político, ou seja, de interferir nas decisões políticas do Estado 

votando, sendo votado, propondo ações populares etc. 

 

4. C 
A alternativa correta é a C. Em uma sociedade em que prevalece a relação de cidadania, todos os 

membros têm direitos e deveres junto à coletividade e até mesmo a opção de participar ou não das 

decisões pertence a eles.  
• Tirania (na acepção moderna, que difere de sua origem grega) é um regime de governo no qual 

prevalece a vontade totalitária de uma pessoa em detrimento dos direitos individuais dos cidadãos; 

• Plutocracia é um sistema de governo no qual apenas os mais ricos podem governar; 

• Bonapartismo é a maneira como ficou conhecido o governo francês do perído de Napoleão Bonaparte 

e posteriormente de seu sobrinho, Luís Bonaparte. Apresenta ideologicamente aspectos de 

autoritarismo político e centralização do poder nas mãos de um chefe, preferencialmete dinástico; 

• Monarquia é o regime de governo no qual a chefia do Estado (e em alguns casos também do governo) 

é entregue a um monarca (rei). 

 

5. C 
A afirmativa A está incorreta, pois o grupo não está em conflito, mas agindo solidariamente. A afirmativa 

B está incorreta porque a cidadania produzida pela educação não é um processo dissociativo (que 

separa as pessoas), e sim associativo, tendendo a aumentar a coesão social. A afirmativa C está correta, 

indicando um processo de construção coletiva. A afirmativa D está incorreta porque, apesar da 

diversidade ideológica ser saudável socialmente (exclui o perigo de um pensamento único), ela não 
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contribui para uma maior coesão social, pois gera conflitos. Por fim, a afirmativa E está incorreta porque 

a charge não apresenta uma competição, mas sim um processo de ajuda mútua. 

 

6. 01 + 04 + 08 + 16 = 29 
A afirmativa 02 está errada, pois a existência de regimes democráticos não garante o amplo exercício da 

cidadania e dos direitos humanos. A democracia é um processo que se constrói na própria sociedade, 

na esfera das relações sociais e culturais. Deve ser assimilada, não bastando apenas instituí-la por 

ordenamento legal. 

 

7. 01 + 04 = 05 
(02) Incorreta. A fragmentação e a elaboração de leis que atingem grupos sociais específicos têm um 

caráter de inclusão na cidadania, pois a sociedade deve prover meios para que todas as pessoas 

possam participar dos processos cidadãos e para que isso ocorra eles têm de estar em condições 

de igualdade que historicamente foram destruídas. 

(08) Incorreta. Ser cidadão, além do aspecto geográfico, também significa fazer parte das tomadas de 

decisão em determinada sociedade e da divisão dos frutos que ela proporciona. Quando isso é 

retirado por um processo autoritário, trata-se de uma usurpação da cidadania. 

(16) Incorreta. Mesmo após suas conquistas, os direitos podem ser perdidos, pois a manutenção da 

democracia e dos direitos cidadãos devem ser sempre perseguidos por meio da ação política em 

suas diversas vertentes. 

 

8. C 
Está incorreto apenas o que se aponta em IV, pois a cidadania não se constrói nos momentos de escolha 

dos representantes políticos: a escolha dos representantes políticos é um de seus aspectos. Ao mesmo 

tempo, a solidariedade também é elemento comum à cidadania e não algo que deve surgir somente no 

momento da escolha dos representantes. 
 

9. D 

a) Correta. No processo cidadão todos os membros da sociedade devem se articular, exigindo direitos 

e assumindo deveres, como se dá nos grupos sociais. 

b) Correta. Os direitos sociais são aqueles que o Estado deve oferecer para a garantia do bem-estar do 

indivíduo. É uma prestação estatal. 

c) Correta. Os direitos sociais e individuais são resultados de processos históricos e sociais, e cada 

sociedade os articula de uma maneira própria. 

d) Incorreta. Os direitos políticos são de todos e não apenas dos mais privilegiados, e envolvem 

representar e ser representado no processo político. 

e) Correta. A constituição é um documento que um determinado povo cria e que dá base ao 

sistemajurídico de um país, definindo direitos e deveres de maneira formal. 
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A Primeira Guerra Mundial 

 

Resumo 

 

O capitalismo industrial e a corrida imperialista  armaram o terreno para o conflito mundial.Dentre as causas 

para o conflito, destacamos: 

A disputa colonial: buscando novos mercados para a venda de seus produtos, os países industrializados 

entravam em choque pela conquista de colônias na África e na Ásia. 

A concorrência econômica: cada um dos grandes países industrializados dificultava a expansão econômica 

do país concorrente. Essa briga econômica foi especialmente intensa entre Inglaterra e Alemanha. 

A disputa nacionalista: em diversas regiões da Europa surgiram movimentos nacionalistas que pretendiam 

agrupar sob um mesmo Estado os povos de raízes culturais semelhantes. O nacionalismo exaltado 

provocava um desejo de expansão territorial.  

Movimentos nacionalistas: os interesses da Alemanha, Rússia e França. 

Entre os principais movimentos nacionalistas que se desenvolveram na Europa no início do século XX, 

podemos destacar os seguintes: 

● Pan-eslavismo: buscava a união de todos os povos eslavos da Europa oriental. Era liderado pela Rússia. 

● Pangermanismo: buscava a expansão da Alemanha através dos territórios ocupados por povos 

germânicos da Europa central. Era liderado pela Alemanha. 

● Revanchismo francês: visava desforrar a derrota francesa para a Alemanha em 1870 (Guerra Franco-

prussiana) e recuperar os territórios da Alsácia-Lorena, cedidos aos alemães. 

 

A sociedade da belle époque   

 
Aviões alemães 
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Os europeus apesar do tenso clima política, estavam em uma época de avanços tecnológicos, efervescência 

artística e seguridade econômica. Os modernistas surgiam com força em países s como França e Alemanha 

e  o futurismo foi um dos principais exemplos das novas escolas artísticas, em um movimento artístico que 

atribuía relevância aos avanços tecnológicos e a industrialização..  A ciência continuava o progresso iniciado 

na segunda revolução industrial, com a invenção do avião e a modernização de barcos e trens. 

 

Estopim e desenvolvimento  do conflito 

 

 
Tanque da Primeira Guerra 

O estopim do conflito ocorreu com o assassinato do Arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono 

Austro-Húngaro Sua morte em Sarajevo (Bósnia Herzegovina) fez parte de um plano de um grupo 

nacionalista sérvio, a Mão Negra, que pretendia a independência da Bósnia Herzegovina do domínio austro-

húngaro. Após este episódio, o Império Austro-húngaro declarou guerra à Sérvia e,devido a política de 

alianças,  o conflito tomou proporções gigantescas. 

Principais fases do conflito: 

Primeira fase (1914/1915): movimentação de tropas e equilíbrio entre as forças rivais;  

Segunda fase (1915/1917): guerra de trincheiras;  

Entrada da Itália – A Itália, membro da Tríplice Aliança, manteve-se neutra até que, em 1915, sob promessa 

de receber territórios austríacos, entrou na guerra ao lado de franceses e ingleses. 

 

Terceira fase (1917-1918): entrada dos Estados Unidos, ao lado da França e da Inglaterra, e derrota da 

Alemanha. Os norte-americanos tinham muitos investimentos nesta guerra com seus amigos aliados 

(Inglaterra e França). Era preciso garantir o recebimento de tais investimentos. Utilizou-se como pretexto o 

afundamento do navio “Lusitânia”, que conduzia passageiros norte-americanos. 
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Saída da Rússia – Com o triunfo da Revolução Russa de 1917, na qual os bolcheviques estabeleceram-se 

no poder, foi assinado um acordo com a Alemanha para oficializar sua retirada do grande conflito. Este 

acordo chamou-se Tratado de Brest-Litovsk, que impôs duras condições para a Rússia. 

 

A economia e o pós-guerra 

 
Soldados feridos com gás, armamento que foi proibido nos tratados de paz. 

 

Dentre as principais consequências da Primeira Guerra Mundial, podemos destacar: o aparecimento de 

novas nações;  desmembramento do império Austro- Húngaro; a hegemonia do militarismo francês, em 

decorrência do desarmamento alemão; o fortalecimento dos Estados Unidos; o surgimento do fascismo na 

Itália e do Nazismo na Alemanha. 

 

Os tratados do pós-guerra: Os "14 Pontos do Presidente Wilson" 

Em mensagem enviada ao Congresso americano em 8 de janeiro de 1918, o Presidente Wilson sumariou sua 

plataforma para a Paz que não prévia nenhuma séria sanção para com os derrotados, abraçando a ideia de 

uma Paz "sem vencedores nem vencidos". No terreno prático, poucas propostas de Wilson foram aplicadas, 

pois o desejo de vingança por parte da Inglaterra e principalmente da França prevaleceram sobre as 

intenções americanas. 

O Tratado de Versalhes: conjunto de decisões tomadas no palácio de Versalhes no período de 1919 a 1920. 

As nações vencedoras da guerra, lideradas por Estados Unidos, França e Inglaterra, impuseram duras 

condições à Alemanha derrotada. O desejo dos alemães de superar as condições humilhantes desse tratado 

desempenhou papel importante entre as causas da Segunda Guerra Mundial: 

● Restituir a região da Alsácia-Lorena à França. 

● Ceder outras regiões à Bélgica, à Dinamarca e à Polônia ( corredor polonês). 

● Ceder todas as colônias. 

● Entregar quase todos seu navios mercantes à França, à Inglaterra e à Bélgica. 

● Pagar uma enorme indenização em dinheiro aos paises vencedores. 

● Reduzir o poderio militar de seus exércitos limitados a 100 mil voluntários, sendo proibida de possuir 

aviação militar, submarinos, artilharia pesada e tanques, e o recrutamento militar foi proibido. 

● Considerada a grande culpada pela guerra. 
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Exercícios 

 

1. A Primeira Guerra Mundial (1914-1918) resultou de uma alteração da ordem institucional vigente em 
longo período do século XIX. Entre os motivos desta alteração, destacam-se  

a) a divisão do mundo em dois blocos ideologicamente antagônicos e a constituição de países 

industrializados na América. 

b) a desestabilização da sociedade européia com a emergência do socialismo e a constituição de 

governos fascistas nos países europeus.  

c) o domínio econômico dos mercados do continente europeu pela Inglaterra e o cerco da Rússia 

pelo capitalismo.  

d) a oposição da França à divisão de seu território após as guerras napoleônicas e a aproximação 

aproximação entre a Inglaterra e a Alemanha. 

e) a unificação da Alemanha e os conflitos entre as potências suscitados pela anexação de áreas 

coloniais na Ásia e na África 

 

 

2. A Primeira Guerra Mundial, (1914-1918), foi o primeiro conjunto de acontecimentos que abalou 
seriamente o domínio colonial e a existência de impérios europeus no século XX. Tendo por base o 
texto, explique:  

a) A associação entre o colonialismo europeu e a Primeira Guerra.  

b) A relação entre a Primeira Guerra e a destruição do Império Russo 

 

 

3. As raízes da 1ª Guerra Mundial encontram-se, em grande parte, na história do século XIX. Pode-se 

citar como alguns dos fatores que deram origem ao conflito desencadeado em 1914  

a) a concentração da industrialização na Inglaterra e o escasso crescimento econômico das nações 

do continente europeu.  

b) b a emergência de ideologias socialistas e revoluções operárias que desajustaram as relações 

entre os países capitalistas.  

c) a derrota militar da França pela Prússia, no processo de unificação alemã, e a incorporação da 

Alsácia e da Lorena à Alemanha. 

d) o confronto secular entre a França e a Inglaterra e a crise da economia inglesa provocada pelo 

bloqueio continental.  

e) a política do “equilíbrio europeu”, praticada pelo Congresso de Viena, e o fortalecimento militar da 

Rússia na Península Balcânica. 
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4. Leia os trechos abaixo e responda à questão: 
Após a Primeira Guerra Mundial, a República de Weimar teve controle muito limitado sobre as forças 

militares e 4 | Projeto Medicina – www.projetomedicina.com.br policiais necessárias à manutenção 

da paz interna. No final, a República caiu em conseqüência dessa limitação, fragilidade explorada por 

organizações da classe média, as quais achavam que o regime parlamentar-republicano as 

discriminava e, assim, procuraram destruí-lo. 
(Adaptado de Norbert Elias, Os alemães. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1997, p. 199 e 204).  

A exigência da anulação da ‘paz imposta’ pelo Tratado de Versalhes foi, ao lado do anti-semitismo, o 

ponto mais importante na propaganda nazista durante a República de Weimar.  
Adaptado de Peter Gay, A cultura de Weimar. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1978, p. 31 e 168. 

a) O que foi a República de Weimar? Relacione-a à ascensão do nazismo.  

b) O que foi o Tratado de Versalhes e qual o significado da expressão “paz imposta”? 

 

 

5. Em 1937, em Genebra, no plenário da Sociedade das Nações, o embaixador japonês barão Shudo 

levantou a tese de que as regiões inexploradas de vários países deveriam ser cedidas a nações ricas 

e populosas, como o Japão, naturalmente. Nesse caso o Brasil Central desértico era uma preocupação 

crescente. (...) Os estrategistas brasileiros concluíram que a Amazônia se autodefendia do colonizador 

branco com suas doenças, suas selvas e seu calor. Não havia porquê recear ali uma investida do Eixo. 

A mortandade provocada nos estrangeiros pela construção da ferrovia Madeira-Mamoré, na atual 

Rondônia, também corroborava essa tese. 

Muito diferente, no entanto, era a situação da pré-Amazônia mato-grossense e goiana, com suas 

extensas faixas de campos e cerrados habitáveis, colonizáveis sem maiores esforços. Era o caso 

típico da região do Araguaia-Xingu, que continha a Serra do Roncador e seus prodígios, além dos 

garimpos de diamantes do alto Araguaia, em parte contrabandeados para a Alemanha. 
(Adaptado da Revista "Especial Temática". O Brasil que Getúlio sonhou. n.4. São Paulo: Duetto, 2004. p.71) 

A Sociedade das Nações mencionada no texto, também conhecida como Liga das Nações, foi criada 

em 1919 com o objetivo de: 

a) promover a paz armada, após o Tratado de Versalhes, através da liderança do governo dos 

Estados Unidos, que presidiu essa organização. 

b) unir as nações democráticas e economicamente mais poderosas, para impedir a volta do nazi-

fascismo, cuja expansão causara a Primeira Guerra Mundial. 

c) executar as determinações previstas pelo documento conhecido como "14 pontos de Wilson" e 

que favoreciam os países da Tríplice Aliança. 

d) promover o neocolonialismo na África, Ásia e Oceania, condição fundamental para a expansão 

mundial do capitalismo monopolista. 

e) intermediar conflitos internacionais a fim de preservar a paz mundial, fiscalizando o cumprimento 

dos tratados pós-guerra. 
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6. A Primeira Guerra Mundial marcou a crise da sociedade liberal, construída ao longo do século XIX, 

abalando o equilíbrio da ordem política internacional. Assinale a opção que apresenta corretamente 

uma consequência desse conflito.  

a) Supremacia político-econômica da Europa.  

b) Surgimento dos regimes nazifascistas.  

c) Declínio econômico dos Estados Unidos e Japão.  

d) Fortalecimento do capitalismo liberal.  

e) Consolidação da monarquia russa. 

 

 

7. "A ascensão da direita radical após a Primeira Guerra Mundial foi sem dúvida uma resposta ao perigo, 

na verdade à realidade, da revolução social e do poder operário em geral, e à Revolução de Outubro e 

ao leninismo em particular." 
 (Eric Hobsbawm - ERA DOS EXTREMOS).  

Identifique a "direita radical" que ascendia no período Entre-Guerras, opondo-se à expansão dos 

movimentos revolucionários.  

a) Bolchevista. 

b) Liberal.  

c) Menchevista.  

d) Nazifascista. 

e) Anarco-sindicalista 

 

 

8. Qual a relação entre a Primeira Guerra Mundial e os acontecimentos políticos que ocorreram na Rússia 
entre fevereiro e outubro de 1917? 
 

 

9. "As lâmpadas estão se apagando na Europa inteira. Não as veremos brilhar outra vez em nossa 

existência." Sobre essa frase, proferida por Edward Grey, secretário das Relações Exteriores da Grã-

Bretanha, em agosto de 1914, pode-se afirmar que exprime:  

a) a percepção de que a guerra, que estava começando naquele momento e que iria envolver toda a 

Europa, marcava o fim de uma cultura, de uma época, conhecida como a Belle Époque;  

b) a desilusão de quem sabe que a guerra, que começava naquele momento, entre a Grã-Bretanha 

e a Alemanha, iria sepultar toda uma política de esforços diplomáticos visando a evitar o conflito;  

c) a compreensão de quem, por ser muito velho, consegue perceber que também aquela guerra, 

embora longa e sangrenta, iria terminar um dia, permitindo que a Europa voltasse a brilhar; 

d) a ilusão de que, apesar de tudo, a guerra que estava começando iria, por causa de seu caráter 

mortal e generalizado, ser o último grande conflito armado a envolver todos os países da Europa;  

e) a convicção de que à guerra que acabava de começar, e que iria envolver todo o continente 

europeu, haveria de suceder uma outra, a Segunda Guerra Mundial, antes de a paz definitiva ser 

alcançada. 
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10. Em relação às causas da Primeira Guerra Mundial é correto afirmar que: 

a) a incapacidade dos Estados liberais em solucionar a crise econômica do século XIX colocou em 

xeque toda a estrutura do sistema capitalista. A instabilidade política e social das nações 

europeias impulsionou as disputas colonialistas e o conflito entre as potências.  

b) a desigualdade de desenvolvimento das nações capitalistas europeias acentuou a rivalidade 

imperialista. A disputa colonial marcada por um nacionalismo agressivo e pela corrida 

armamentista expandiu os pontos de atrito entre as potências.  

c) o sucesso da política de apaziguamento e do sistema de aliança equilibrou os sistema de forças 

entre as nações europeias, acirrando as lutas de conquistas das colônias da África e da Ásia.  

d) o expansionismo na Áustria, a invasão da Polônia pelas tropas alemãs assustaram a Inglaterra e 

a França que reagiram contra a agressão declarando guerra ao inimigo.  

e) o desequilíbrio entre produção e consumo incentivou a conquista de novos mercados produtores 

de matérias-primas e consumidores de bens-de-produção reativando as rivalidades entre os 

países europeus e os da América do Norte.    
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Gabarito 

 

1. E 

A Unificação da Alemã rompeu com o equilíbrio Europeu  o que, junto com as disputas imperialistas, 

contribuiu para o acirramento das tensões que levaram à eclosão do conflito mundial. 

 

2.  

a) A Primeira Guerra Mundial teve entre suas principais causas as disputas imperialistas entre as 

grandes nações européias, principalmente pelo controle de territórios na Ásia e na África. Um 

exemplo dessas tensões foi a famosa Questão Marroquina, que acirrou as rivalidades entre França 

e Alemanha.  

b) As derrotas militares do Império Russo diante da Alemanha durante a guerra aceleraram o processo 

de desagregação do regime do czar Nicolau II. A fome, o alistamento compulsório, o grande número 

de mortes e a corrupção generalizada ajudaram a precipitar o desfecho revolucionário de 1917. 

 

3. C 

A derrota francesa durante o processo de unificação alemã gerou o que chamamos de “revanchismo 

francês” e que vai motivar a participação da França do conflito mundial.  

 

4.  

a) A República de Weimar foi o período democrático liberal vigente na Alemanha após a Primeira Guerra 

Mundial. Caracterizado por grande conturbação econômica e política, possibilitou a ascensão dos 

radicalismos de esquerda (comunismo) e de direita (nazismo). Nesse contexto, o Partido Nazista, 

com sua proposta de reerguimento nacional, acabou se popularizando até obter a vitória eleitoral 

em 1932. 1 

b) Foi um tratado de paz assinado ao final da Primeira Guerra Mundial, no qual as nações vencedoras 

impuseram à Alemanha condições por ela consideradas altamente desvantajosas, como pagamento 

de altas indenizações, restrições bélicas e perda de territórios 

 

5. E 

O principal objetivo da Liga das Nações era garantir a manutenção da paz mundial, evitando que um 

conflito em proporções mundiais ocorresse novamente. 

 

6. B  

O nazi fascismo surge no contexto do pós-guerra, como consequência da crise política, econômica e 

social instaurada, assim como em decorrência do sentimento de revanche após as punições do Tratado 

de Versalhes.  

 

7. D 

O nazi fascismo se opõe essencialmente ao Socialismo instaurado após a Revolução Bolchevique. 

 

8. Com a decisão do czar Nicolau II de manter a Rússia na Primeira Guerra, a população do país iniciou 

uma série de protesto, já que  a Rússia encontrava-se em uma situação de grave crise econômica e 

social. Este foi um dos motivos apontados pelos grupos de oposição para derrubar o governo e realizar 

a Revolução de 1917. 
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9. A 

A Belle époque foi subitamente abalada pelo início da Primeira Guerra Mundial, pondo fim a um período  

lembrado como uma época de florescimento do belo, de transformações, avanços e paz. 

 

10. B 

As tensões que antecederam a Primeira Guerra Mundial foram causadas pelas disputas imperialistas, 

pelo acirramento do nacionalismo e posteriormente pela corrida armamentista.  

 

 



Se você chegou até o final desse eBook, é 
um ótimo candidato para ajudar a gente.

Dá uma olhada aqui e veja 
como, juntos, podemos 
melhorar sua forma de 
aprender. É tranquilinho, 
chega mais!

http://bit.ly/2oGk3X8

