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RESUMO   
 

 

Citoplasma 

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

das reações químicas do organismo. 
O fluido citoplasmático é composto especialmente por água, proteínas, sais minerais e açúcares, mas no 

caso das células animais, pode abrigar gordura e glicogênio. 

 
Organelas 

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

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

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

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

sintetiza lipídios. 

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

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

extracelular. Sintetiza glicídios e forma lisossomos. 

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

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

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

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

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

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

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

presença de dupla-membrana. O nome desta teoria é Teoria Endossimbionte. 
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• Cloroplasto: Organela presente em células vegetais, também se encaixa na Teoria Endossimbionte, 

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

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

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

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

citoplasma sintetizam proteínas para uso interno da célula. 

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

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

EXERCÍCIOS 
 

 

1. A estratégia de obtenção de plantas transgênicas pela inserção de transgenes em cloroplastos, em 

substituição à metodologia clássica de inserção do transgene no núcleo da célula hospedeira, resultou 

no aumento quantitativo da produção de proteínas recombinantes com diversas finalidades 

biotecnológicas. O mesmo tipo de estratégia poderia ser utilizada para produzir proteínas 

recombinantes em células de organismos eucarióticos não fotossintetizantes, como as leveduras, que 

são usadas para produção comercial de várias proteínas recombinantes e que podem ser cultivadas em 

grandes fermentadores. 

Considerando a estratégia metodológica descrita, qual organela celular poderia ser utilizada para 

inserção de transgenes em leveduras? 

a) Lisossomo. 

b) Mitocôndria. 

c) Peroxissomo. 

d) Complexo golgiense. 

e) Retículo endoplasmático. 

2. Uma das causas da infertilidade masculina é a teratospermia, uma alteração na morfologia dos 

espermatozoides que passam a ter a cabeça redonda, não havendo a formação do acrossomo, que é 

uma vesícula repleta de enzimas digestivas, localizada na cabeça do espermatozoide, sendo essencial 

à sua penetração no ovócito e à fertilização. A organela que produz o acrossomo é denominada 

a) complexo de Golgi ou complexo golgiense. 

b) mitocôndria. 

c) retículo endoplasmático granuloso. 

d) retículo endoplasmático liso. 

e) peroxissomo. 

3. Segundo a teoria evolutiva mais aceita hoje, as mitocôndrias, organelas celulares responsáveis pela 

produção de ATP em células eucariotas, assim como os cloroplastos, teriam sido originados de 

procariontes ancestrais que foram incorporados por células mais complexas. 

Uma característica da mitocôndria que sustenta essa teoria é a 

a) capacidade de produzir moléculas de ATP. 

b) presença de parede celular semelhante à de procariontes. 

c) presença de membranas envolvendo e separando a matriz mitocondrial do citoplasma. 

d) capacidade de autoduplicação dada por DNA circular próprio semelhante ao bacteriano. 

e) presença de um sistema enzimático eficiente às reações químicas do metabolismo aeróbio. 

4. Os trabalhadores que lidam com amianto podem ser acometidos por uma doença chamada silicose. 

As células do epitélio pulmonar desses indivíduos fagocitam partículas de sílica presentes no ar. Como 

essas partículas não podem ser digeridas, acumulam-se no interior de uma organela celular. O acúmulo 

de sílica acaba rompendo a organela e ocasionando a destruição generalizada das células por ação de 

enzimas digestivas. A organela envolvida na silicose é o(a) 

a) peroxissoma. 

b) Complexo de Golgi. 

c) lisossoma. 

d) mitocôndria. 

e) retículo endoplasmático liso. 
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5. A estratégia de obtenção de plantas transgênicas pela inserção de transgenes em cloroplastos, em 

substituição à metodologia clássica de inserção do transgene no núcleo da célula hospedeira, resultou 

no aumento quantitativo da produção de proteínas recombinantes com diversas finalidades 

biotecnológicas. O mesmo tipo de estratégia poderia ser utilizada para produzir proteínas 

recombinantes em células de organismos eucarióticos não fotossintetizantes, como as leveduras, que 

são usadas para produção comercial de várias proteínas recombinantes e que podem ser cultivadas em 

grandes fermentadores. 
Considerando a estratégia metodológica descrita, qual organela celular poderia ser utilizada para 

inserção de transgenes em leveduras? 
a) Lisossomo. 
b) Mitocôndria. 
c) Peroxissomo. 
d) Complexo golgiense. 
e) Retículo endoplasmático. 

6. Os primeiros seres vivos da Terra surgiram na água há cerca de 3,5 bilhões de anos. Sem a água, 

acreditam os cientistas, não existiria vida. Ela forma a maior parte do volume de uma célula, daí sua 

importância no funcionamento dos organismos vivos. Na célula, 
a) o plasto retém a maior parte da água, formando uma dispersão chamada citosol. 
b) o hialoplasma é constituído de água e moléculas de proteína, formando uma dispersão chamada 

colóide. 
c) o lisossoma é constituído de água e moléculas de proteína, formando uma dispersão chamada 

citosol. 
d) o ribossoma retém a maior parte da água, formando uma dispersão chamada gel. 
e) o retículo endoplasmático retém a maior parte da água, formando uma dispersão chamada 

colóide. 
7. À semelhança do que acontece na formação de cálculos renais nos animais, o metabolismo celular em 

plantas pode formar inclusões cristalíferas constituídas por oxalato de cálcio, também conhecidas 

como drusas, ráfides e monocristais. Essas inclusões são comumente encontradas em uma das 

organelas abaixo. Assinale a alternativa CORRETA: 
a) Plastídeo 
b) Vacúolo 
c) Lisossomo 
d) Complexo de golgi 
e) Peroxissomo 

8. Para a identificação de um rapaz vítima de acidente, fragmentos de tecidos foram retirados e 

submetidos à extração de DNA nuclear, para comparação com o DNA disponível dos possíveis 

familiares (pai, avô materno, avó materna, filho e filha). Como o teste com o DNA nuclear não foi 

conclusivo, os peritos optaram por usar também DNA mitocondrial, para dirimir dúvidas. 
Para identificar o corpo, os peritos devem verificar se há homologia entre o DNA mitocondrial do rapaz 

e o DNA mitocondrial do(a) 
a) pai. 
b) filho. 
c) filha. 
d) avó materna. 
e) avô materno. 

9. Animais das ordens Squamata (serpentes, lagartos, etc.) e Octopoda (polvo) possuem a capacidade 

de imitar a cor do ambiente onde se encontram, utilizando-se do mimetismo como estratégia de caça 

ou fuga. Por meio da visão, o sistema nervoso desses animais interpreta as cores do ambiente e libera 

moléculas sinalizadoras que regulam a distribuição de pigmentos nas células da pele destes animais. A 

alteração da pigmentação da pele é, portanto, resultado da ação do seguinte elemento celular: 
a) citoesqueleto. 
b) complexo de Golgi. 
c) lisossomos. 
d) retículo endoplasmático 
e) peroxissomos. 
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10. Uma das causas da infertilidade masculina é a teratospermia, uma alteração na morfologia dos 

espermatozoides que passam a ter a cabeça redonda, não havendo a formação do acrossomo, que é 

uma vesícula repleta de enzimas digestivas, localizada na cabeça do espermatozoide, sendo essencial 

à sua penetração no ovócito e à fertilização. A organela que produz o acrossomo é denominada 

a) complexo de Golgi ou complexo golgiense. 

b) mitocôndria. 

c) retículo endoplasmático granuloso. 

d) retículo endoplasmático liso. 

e) peroxissomo. 
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GABARITO 

 

 

Exercícios  
 

1. b 

somente mitocôndria e o cloroplasto que apresentam DNA e RNA, sendo as únicas organelas que podem 

estar relacionadas a transgenia. 

2. a  

O acrossomo é formado pelo complexo de golgi (complexo golgiense). 

3. d  

As mitocôndrias apresentam DNA circular que promove a capacidade de duplicação da célula. 

4. c  

A organela responsável pela digestão intracelular é o lisossomo(a). 

5. b 
a mitocôndria e o cloroplasto são as únicas organelas que apresentam DNA e RNA e poderiam tem o seu 

material genético editado. 
6. b 

o hialoplasma é a parte mais líquida da célula, onde se encontra a maior parte da água na célula e algumas 

proteínas. 
7. b 

o vacúolo é uma estrutura de armazenamento de substâncias podendo estar presente o oxalato de cálcio, 

água, entre outras substâncias. 
8. d  

como as mitocôndrias presentes no espermatozoide não penetram o óvulo, todas as mitocôndrias 

existentes no zigoto são de origem materna. 
9. a 

pigmentos presentes no citoesqueleto da célula faz com que estes animais possam mudar de cor e se 

camuflar com o ambiente evitando que sejam predados. 
10. a 

O acrossomo é formado pela fusão do complexo de golgi (complexo golgiense). 
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Revisão Leis de Mendel 
16 

nov 
 

RESUMO   
 

 

Primeira Lei De Mendel 
A primeira Lei de Mendel ou Lei da Segregação dos fatores diz: 

  

Ou seja,  cada característica é determinada por dois fatores, que se separam na formação dos gametas do  

pai e da  mãe, que transmitem um fator para o filho. Quando o zigoto é formado, esses fatores se juntam, 

dando as características do descendente. 

                                                               
• Cada ser vivo é único e possui um par de genes para cada característica; 

•  As características hereditárias são herdadas metade do pai e metade da mãe; 

• Os genes são transmitidos através dos genes; 

• Os descendentes herdarão apenas um gene de cada característica de seus pais, ou seja, para uma 

determinada característica, haverá apenas um gene do par, tanto da mãe quanto do pai; 

• Gene: 50% mãe + 50% pai 

                                                        
 

Probabilidade Genética 
 de dois ou mais eventos independentes ocorrerem conjuntamente é igual 

ao produto das probabilidades de eles ocorrerem separadamente. 

São várias probabilidades onde o acontecimento de uma não anula o da outra.  

 

Fazer multiplicação 

Exemplo: nascer com olhos castanhos (1/2) e do sexo feminino (1/2) 
                        P:   ½ x ½ = ¼  

 

probabilidades de ocorrência de cada um dos eventos isoladamente. 
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Um evento exclui o outro; os dois não podem acontecer juntos. 

Fazer adição 

 

Exemplo: Um casal ter uma menina (1/2) e um menino (1/2) nos dois primeiros nascimentos  

1ª possibilidade: nascer menino e depois menina  ½ x ½ = ¼  

2ª possibilidade: nascer menina e depois menino  ½ x ½ = ¼  

  

                               P:  1/4 +1/4 = 1/2.  

 

Segunda Lei de Mendel 

Também chamada de Lei da Segregação Independente aborda sobre a segregação dos fatores para duas 

ou mais características, que distribuem-se independentemente para os gametas, onde se combinarão por 

acaso. 

A combinação (probabilidade) das distintas configurações possíveis, quanto à separação dos fatores, 

permite a formação de variados gametas, o que ocasiona maior variabilidade genética. 

A experiência de Mendel: tomou duas plantas com linhagens diferentes, uma com sementes amarelas lisas 

e outra com sementes verdes rugosas, ambas puras. 

O resultado do cruzamento foram plantas com sementes amarelas e lisas. Com esse resultado, Mendel 

observou que os caracteres amarelo e liso dominavam sobre os caracteres verde e rugoso. 

Cruzando os indivíduos resultantes do primeiro cruzamento (com caracteres amarelo e liso), obteve 

sementes diversas: amarelas lisas, amarelas rugosas, verdes lisas e verdes rugosas. 

 

 
   As proporções de cada fenótipo obtido foram  

• 9/16 amarelas lisas 

• 3/16 amarelas rugosas 

• 3/16 verdes lisas 

• 1/16  verde rugosa 

 

 
 



 

4
 

 
B

io
. 

Somando o resultado do cruzamento, obtemos 16 sementes. Dentre elas temos as características dadas 

acima. Por isso, dizemos que as proporções da segunda Lei de Mendel é 9:3:3:1. 

 

Características Gerais: 
• 2 caracteres juntos (exemplo: altura e formato da planta/ miopia e capacidade de dobrar a língua) 

• Ocorre na MEIOSE 

• Os genes que estão sendo estudados SEMPRE estão em pares de cromossomos homólogos 

DIFERENTES 

• Os genes são INDEPENSENTES uns dos outros 

• 9:3:3:1    

 

 

EXERCÍCIOS 
 

 

1. De acordo com a primeira lei de Mendel confira as afirmações abaixo e marque a que apresentar 

informações incorretas. 

a) Em cada espécie de ser vivo o número de cromossomos é constante, e isso ocorre porque na 

formação dos gametas esse número é reduzido à metade e depois, na fecundação, restabelece-

se o número inicial. 

b) Cada caráter é determinado por um par de fatores que se separam na formação dos gametas, indo 

um fator do par para cada gameta. 

c) Quando os alelos de um par são iguais, fala-se em condição heterozigótica (para a qual Mendel 

usava o termo puro), e quando os alelos são diferentes, fala-se em condição homozigótica (para 

a qual Mendel usava o termo hibrido). 

d) Um mesmo caráter pode apresentar duas ou mais variáveis, e a variável de cada caráter é 

denominada fenótipo. 

e) O termo genótipo pode ser aplicado tanto ao conjunto total de genes de um indivíduo como a 

cada gene em particular. 

2. Sabemos que o albinismo é uma anomalia genética recessiva em que o indivíduo portador apresenta 

uma deficiência na produção de melanina em sua pele. Se um rapaz albino se casa com uma menina 

que produz melanina normalmente, porém que possui mãe albina, qual é a probabilidade de o filho do 

casal nascer albino? 

a) 100%. 

b) 75%. 

c) 50%. 

d) 25%. 

e) 0%. 
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3. Em Angola, há um número grande de indivíduos com anemia falciforme. Por isso, foram criadas 

campanhas para conhecimento dos sintomas e tratamento dessa condição, como a mostrada na figura 

a seguir: 

 
Essa doença é causada por um alelo que condiciona a formação de moléculas anormais de 

hemoglobina, com pouca capacidade de transporte de oxigênio. As hemácias que não transportam 

oxigênio normalmente têm um formato semelhante ao de uma foice e, por isso, são chamadas de 

falciforme. Os indivíduos homozigotos dominantes são normais, ao passo que os heterozigóticos são 

ligeiramente anêmicos, mas sobrevivem, embora com menor viabilidade em relação aos 

homozigóticos dominantes. Os indivíduos homozigotos recessivos morrem de anemia na infância. Do 

cruzamento entre um indivíduo normal e outro com anemia falciforme, qual a chance do casal ter uma 

filha com anemia falciforme? 

a) 0%. 

b) 25%. 

c) 50%. 

d) 75%. 

e) 100%. 

4. Observe o que se lê no rótulo de uma garrafa de Coca-Cola: 

Atenção fenilcetonúricos: contém fenilalanina 

A fenilcetonúria (PKU) é uma doença hereditária transmitida por herança autossômica de um par de 

alelos, que impede o metabolismo do aminoácido fenilalanina, provocando seu acúmulo nos tecidos, 

inclusive no tecido nervoso. Em consequência, surge uma deficiência mental acentuada e incurável. 

Assim, crianças fenilcetonúricas, nos primeiros anos de vida, devem evitar alimentos que contêm 

fenilalanina, para não se tornarem deficientes mentais. Se um casal normal tiver um filho com esta 

doença pode-se concluir que 

a) O gene causador da doença é dominante. 

b) Os pais deste doente são homozigotos. 

c) Há uma probabilidade de 50% para nascer outra criança doente. 

d) Em 12 crianças nascidas de casais como este, provavelmente 3 serão doentes. 

5. Dois genes alelos atuam na determinação da cor das sementes de uma planta: A, dominante, determina 

a cor púrpura e a, recessivo, determina a cor amarela. A tabela abaixo apresenta resultados de vários 

cruzamentos feitos com diversas linhagens dessa planta: 

 
Apresentam genótipo Aa as linhagens: 

a) I e II. 

b) II e III. 

c) II e IV. 

d) I e IV. 

e) III e IV. 
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6. A mosca Drosophila, conhecida como mosca-das-frutas, é bastante estudada no meio acadêmico 

pelos geneticistas. Dois caracteres estão entre os mais estudados: tamanho da asa e cor do corpo, 

cada um condicionado por gene autossômico. Em se tratando do tamanho da asa, a característica asa 

vestigial é recessiva e a característica asa longa, dominante. Em relação à cor do indivíduo, a coloração 

cinza é recessiva e a cor preta, dominante. 

Em um experimento, foi realizado um cruzamento entre indivíduos heterozigotos para os dois 

caracteres, do qual foram geradas 288 moscas. Dessas, qual é a quantidade esperada de moscas que 

apresentam o mesmo fenótipo dos indivíduos parentais? 

a) 288 

b) 162 

c) 108 

d) 72 

e) 54 

7. A Embrapa possui uma linhagem de soja transgênica resistente ao herbicida IMAZAPIR. A planta está 

passando por testes de segurança nutricional e ambiental, processo que exige cerca de três anos. Uma 

linhagem de soja transgênica requer a produção inicial de 200 plantas resistentes ao herbicida e destas 

resistentes. Esses descendentes são submetidos a doses de herbicida três vezes superiores às aplicadas 

nas lavouras convencionais. Em seguida, as cinco melhores são separadas e apenas uma delas é levada 

a testes de segurança. Os riscos ambientais da soja transgênica são pequenos, já que ela não tem 

possibilidade de cruzamento com outras plantas e o perigo de polinização cruzada com outro tipo de 

soja é de apenas 1%. 

A soja transgênica, segundo o texto, apresenta baixo risco ambiental porque: 

a) a resistência ao herbicida não é estável e assim não passa para as plantas-filhas. 

b) as doses de herbicida aplicadas nas plantas são 3 vezes superiores às usuais. 

c) a capacidade da linhagem de cruzar com espécies selvagens é inexistente. 

d) a linhagem passou por testes nutricionais e após três anos foi aprovada. 

e) a linhagem obtida foi testada rigorosamente em relação a sua segurança 

8. Imagine que uma mulher com olhos escuros e visão normal (CcMm) case-se com um homem de olhos 

claros e míope (ccmm). Sabendo que os olhos escuros e a visão normal são determinados por genes 

dominantes (C e M), marque a alternativa que indica a probabilidade de nascer uma criança de olhos 

claros e visão normal. 

a) ½ 

b) 1/3 

c) ¼ 

d) 1/5 

e) 1/6 

9. Em sementes de ervilha, os alelos V e R condicionam, respectivamente, coloração amarela e a textura 

lisa, e os alelos v e r condicionam, respectivamente, a coloração verde e a textura rugosa. Tais alelos 

são autossômicos e segregam de forma independente. 

Para obtenção de plantas em F1, que produzam sementes com fenótipos amarelos lisos, amarelos 

rugosos, verdes lisos e verdes rugosos, em igual proporção, é necessário cruzar parentais cujos 

genótipos são: 

a) VvRR × Vvrr. 

b) VvRr × VvRr. 

c) vvRr × vvrr. 

d) VVRR × vvrr. 

e) Vvrr × vvRr. 
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10. Como dinâmica de aula durante a exposição do assunto genética mendeliana, a professora construiu 

o seguinte modelo para demonstrar a 2ª Lei de Mendel 

 
Se o R é o gene dominante que expressa uma característica semente do tipo lisa; o r o gene recessivo 

que expressa uma característica semente do tipo rugosa; V o gene dominante que expressa a 

característica cor verde da semente e v o gene recessivo que expressa a característica cor amarela, 

então é correto afirmar que 

a) em um cruzamento do tipo RRVv x RRVV os descendentes serão todos sementes lisas e amarelas. 

b) no cruzamento R_V_ x RRVV pode-se determinar os genótipos possíveis. 

c) todas as sementes verdes do cruzamento RrVv x RrVv são lisas. 

d) a leitura da proporção para o cruzamento exemplificado no quadro acima é de 9: 3: 2: 1. 
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GABARITO 

 

 

Exercícios  
 

1. c 

Quando os alelos de um par são iguais, fala-se em condição homozigótica (para a qual Mendel usava o 

termo puro), e quando os alelos são diferentes, fala-se em condição heterozigótica (para a qual Mendel 

usava o termo híbrido). 

2. c 

Como a mãe da garota era albina, podemos concluir que ela apresenta um gene recessivo para o 

albinismo. Como ela produz melanina, possui um gene dominante. Sendo assim, o genótipo da garota 

em questão é Aa. Como o rapaz é albino, seu genótipo é aa. 

Realizando o cruzamento, percebemos que a chance de a criança nascer albina é de 50%.  

 

3. b 

Indivíduo normal: AA 

Indivíduo com anemia falciforme: Aa (aa morre na infância). 

Cruzando-se AA x Aa, tem-se: 2 AA (normais) e 2 Aa (com anemia falciforme). 

Como a questão pede a probabilidade de nascer uma menina com anemia falciforme: 

P = ½ (chance de nascer menina) x ½ (chance de ser portadora da doença) = ¼ (25%). 

4. d 

Se um casal  normal tiver um filho com a doença, isso significa que o alelo causador da doença é recessivo 

(ele estava presente nos pais, mas não se manifestava). Dessa forma, os pais obrigatoriamente serão 

heterozigotos (Aa x Aa). 

Fazendo o cruzamento Aa x Aa, tem-se: 1 AA; 2 Aa; 1 aa (portador da fenilcetonúria). 

Logo, para cada 12 descendentes do casal, espera-se que 3 sejam portadores de fenilcetonúria (12 x ¼ = 

3) . 

5. c 

Se fizermos um cruzamento entre um indivíduo aa e um Aa, teremos: 50% Aa e 50% aa, ou seja, 50% 

púrpura e 50% amarelo. Observe: 

 
 

Se fizermos um cruzamento entre um indivíduo Aa e um Aa, teremos: 25% AA, 50% Aa e 25% aa, ou 

seja, 75% púrpura e 25% amarelo. Observe: 

 
 

Diante disso, podemos concluir que os únicos indivíduos Aa nos cruzamentos mostrados na tabela são 

o II e o IV. 
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6. b 

Admitindo: 

V = asa longa e v = asa vestigial 

C = cor preta  e c = cor cinza 

Como os dois indivíduos são heterozigotos para as duas características, tem-se o seguinte cruzamento: 

VvCc x VvCc (ambos com asa longa e corpo preto) 

A questão pode ser resolvida por etapas, usando uma característica de cada vez. 

Então: 

Vv x Vv => deste cruzamento surgem 3 indivíduos com asa longa : 1 indivíduo com asa vestigial 

Cc x Cc => deste cruzamento surgem 3 indivíduos com corpo preto : 1 indivíduo com corpo cinza 

Probabilidade de nascer um descendente com asa longa e corpo preto = ¾ x ¾ = 9/16 

Como são 288 descendentes, o total esperado com asa longa e corpo preto (fenótipo dos parentais) é : 

9/16 x 288 = 162 

7. c 

A vantagem da soja transgênica, mencionada no enunciado, é a grande resistência do vegetal a uma 

substância usada no combate às ervas daninhas (herbicida), que precisam ser combatidas para se evitar 

a concorrência por parte dos nutrientes do solo. O texto menciona apenas os baixos riscos de 

cruzamento com outras plantas e com outras variedades de soja - cruzamentos esses que, caso 

acontecessem, gerariam novas variedades de soja que precisariam ser pesquisadas, mas que já estariam 

inseridas no ambiente. Mas esses cruzamentos não acontecem porque as flores da soja são 

pela ação do vento e da chuva. Assim, elas apenas se autofecundam, sem cruzamento com outras 

variedades, transgênicas ou não. 

8. c 

Inicialmente fazemos a probabilidade de nascer uma criança com olhos claros: 

 
Observe que a probabilidade de a criança apresentar olhos claros (cc) é de ½. 

Analise agora a probabilidade de apresentar visão normal (MM ou Mm): 

 
 

A probabilidade também é de ½. 

Sendo assim, teremos: 

½ x ½ = ¼ ou 25 % de chance de nascer uma criança com olhos claros e visão normal. 

9. e 

Fenótipos desejados: 

-R- 

-rr 

- 

 

Como foi pedido que os descendentes ocorram na mesma proporção (1:1:1:1), isso acontecerá sempre 

que os indivíduos cruzantes forem heterozigotos para uma das características e homozigoto recessivo 

para outra (Vvrr x vvRr). 

Analisando cada alternativa, também chega-se à resposta sem a necessidade de realizar cruzamentos: 

a)  

b) Os indivíduos cruzantes são duplo-heterozigotos, o que dá a proporção de 9:3:3:1. 

c) Não sai descendente liso   

d) Todos os  
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10. b 

Se o R-V- for RRVV, 100% dos descendentes terão genótipo RRVV. Por outro lado, se o indivíduo R-V- 

tiver genótipo RrVv, surgirão descendentes com os seguintes genótipos: RRVV; RRVv; RrVV e RrVv. 

Portanto, é possível determinar os genótipos dos descendentes. 

 



 

 
B

io
. 

Bio. 
 

Professor: Alexandre Bandeira 

Monitor: Carolina Matucci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
B

io
. 

Reprodução vegetal e agricultura 
12 

nov 
 

RESUMO   
 

 

Reprodução das criptógamas: briófitas e pteridófitas 
• órgãos reprodutores são microscópicos 

• órgão feminino: arquegônio  produz um gameta (oosfera) 

• órgão masculino: anterídeo  produz vários gametas (anterozoide) 

• dependem de água para a fecundação 

• ambientes terrestres úmidos e sombreados 

• nenhuma espécie é marinha  e poucas vivem em água doce 

• METAGÊNESE: ciclo reprodutor com alternância de gerações : 

• Fase sexuada  o zigoto, formado pelo gameta masculino e feminino, divide-se pro mitose e origina o 

ESPORÓFITO 

• Fase assexuada: o esporófito se reproduz assexuadamente formando ESPOROS (ocorre a meiose). Cada 

esporo se divide por mitose, dando origem a um novo organismo, chamado GAMETÓFITO 

• é a partir da reprodução sexuada do gametófito que surgem novamente os gametas, que darão início a 

um novo ciclo 

• fase haploide e diploide se alteram 

 

 

Briófitas 
• musgos, hepáticas 

• primeiras a se adaptarem ao meio terrestre 

• avasculares: fator responsável pelo tamanho reduzido da planta 

• GAMETÓFITO é a fase duradoura 

• comum em ambientes sombreados 

• protonemas: nos musgos, a germinação dos esporos forma filamentos (protonemas) que produzem 

muitos gametófitos 
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Pteridófitas 
• samambaias 

• formam grandes florestas 

• pluricelulares, autótrofas 

• vasculares (traqueófitas) 

• ESPORÓFITO: fase duradoura 

• as folhas recebem denominação conforme sua função 

• Folhas verdes: fotossíntese- trofilos 

• Folhas férteis: produção de esporos- esporofilos 

• Verdes e férteis: trofoesporofilos 

• a reprodução sexuada é chamada de OOGAMIA (união de gametas na forma e na função) 

• cada arquegônio produz uma oosfera e cada anterídeo produz muitos anterozoides, que, geralmente 

dotados de flagelos, são atraídos para o arquegônio graças a substância que este produz. O fenômeno 

é conhecido como QUIMIOTACTISMO. 

 

Classificação das pteridófitas 
• o esporófito produz esporângios, em cujo interior ocorrem a meiose e a produção de esporos. Em 

relação ao esporo produzido, existem dois grupos de pteridófitas: ISOSPORADAS E HETEROSPORADAS 

 

Isosporadas 
• são aquelas que produzem esporos morfologicamente iguais 

 

Heterosporadas 
• produzem dois tipo de esporos 

• Micrósporo: pequenos e numerosos 

• Macrósporo (megásporo): grandes e produzidos em número de 4 

 

• na reprodução, o esporófito produz no ápice das ramificações do caule, estruturas especiais chamadas 

ESTRÓBILOS: formados por folhas férteis, chamadas ESPOROFILOS: estruturas produtoras de 

esporângios no interior dos quais ocorre meiose para a formação de esporos. 

 

Esporofilos 
• Microsporofilos: produtores de microsporângios, que produzem MICRÓSPOROS 

• Macrosporofilos: produzem macrosporâgios, que produzem  MEGÁSPOROROS 
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Reprodução das fanerógamas: gimnospermaas e angiospermas 
 

• estrutura reprodutora aparente a olho nu (macroscópica) 

 

Gimnosperma 
• pinheiros, coníferas 

• regiões mais temperadas, frias 

• vasculares 

• ESPERMATÓFITAS (com sementes) 

• semente nua (não tem fruto) 

• não tem flor 

• folhas aciculadas 

• ESPORÓFITO: fase dominante 

• Estróbilo: estrutura reprodutora 

• Masculino: micrósporo  grão de pólen 

• Feminino: megásporo - oosfera 
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Angisopermas 
• macieira 

• representa 90% das plantas presentes no planeta 

• produz fruto 

• vascular 

• ESPERMATÓFITA 

• sementes protegidas pelo fruto 

• aparelho reprodutor visível  FLOR 

• animais se alimentam do fruto e espalham a semente 

• folhas embrionário (cotilédones): possuem nutrientes e garantem por um tempo, o crescimento da planta 

(ex: folhinha do feijão) 

• plantas com 1 cotilédone: MONOCOTILEDÔNEAS 

• plantas com 2 cotilédones: DICOTILEDÔNEAS 

 
 

Monocotiledôneas 
• Arroz, milho 

• 1 cotilédone 

• Flor: pétalas em múltiplos de 3 

• Folha: bainha bem desenvolvida, nervuras paralelas 

• Caule: feixes irregulares 

• Caule fino 

• Raiz fasciculada  

 

Dicotiledôneas 
• Mandioca, feijão 

• 2 cotilédones 

• Flor: pétalas em múltiplos de 5 

• Folha: nervura em forma de pena 

• Caule: feixes em circulo, organizado 
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• Caule grosso (tronco) 

• Raiz com eixo principal 

 

 
 

Gineceu e fecundação 
• gineceu: órgão reprodutor feminino 

• formados por carpelos ou pistilo, se divide em 3 partes: 

• Estigma: parte superior, glândulas produtoras de substância viscosa (aderência ao pólen), 

germinação do pólen, formação do tubo polínico 

• Estilete: tubo longo que serve de substrato para o crescimento do tubo polínico 

• Ovário: porção basal, dilatada e oca. Crescem os óvulos 

 

• o ovulo é uma estrutura complexa onde será formada a OOSFERA  

• 2 integumentos protetores: primária e secundária 

• no interior dos integumentos existe o MEGAESPORÃNGIO, que possui uma célula chamada 

MEGÁSPORO (célula-mãe) 

• o megásporo faz meiose e forma 4 magásporos: 3 pequenos (se degeneram) e 1 fértil 

• o megásporo germina quando seu núcleo se divide por três mitoses consecutivas  formam 8 células 

que irão organizar o SACO EMBRIONÁRIO 

• o saco embrionário possui a oosfera e 2 núcleos polares 

• o saco embrionário é revestido e protegido pela parede do megaesporângio, chamado de nucelo. 

 

Fecundação 
• quando o grão de pólen cai no estigma da flor, ocorre a sua germinação: o grão de pólen hidrata-se e 

forma o tubo polínico, que cresce ao longo do estilete 

• o núcleo germinativo se divide por mitose e forma os dois núcleos espermáticos  

• o tubo polínico alcança o ovário, penetra no óvulo através da micrópila e ocorre a dupla fecundação 

• DUPLA FECUNDAÇÃO: 1º núcleo espermático + oosfera = zigoto (2n) ; 2º núcleo espermático + 2 núcleos 

polares = zigoto (3n) 

•  ocorrido a fecundação, há murchamento e queda das pétalas, sépalas e estames 

• o óvulo fecundado desenvolve-se e forma a SEMENTE 

• no interior do óvulo, o zigoto 3n divide-se por mitose e forma um tecido de RESERVA, chamado de 

albumem ou endosperma secundário 

•  o zigoto 2n se divide por mitose e forma o EMBRIÃO 
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Androceu e polinização 
 

• Androceu: aparelho reprodutor masculino 

• é constituído de estame, que se divide em 3 partes: 

• Antera 

• Filete 

• Conectivo 

• a antera é a parte fértil, responsável pela formação dos grãos de pólen 

• quando o grão de pólen germina, origina-se o tubo polínico  

• o núcleo germinativo divide-se por mitose e origina dois núcleos espermáticos  

 

Polinização 
• pode ser DIRETA OU INDIRETA 

 

Direta ou autopolinização 
• O grão de pólen cai no estigma da própria flor  

 

• Evitam a autofecundação: 

• Dicogamia: amadurecimento dos órgãos reprodutores em épocas diferentes 
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• Diocia: indivíduos com sexo separado 

• Hercogamia: barreira física que separa andorceu de gineceu 

• Heterostilia: estames nas flores com filetes curtos e estiletes longos 

• Autoesterelidade: a flor é estéril ao pólen que ela mesma produz 

 

Indireta ou cruzada 
• o grão de pólen é transportado da antera de uma flor até o estigma de outra flor (pode ser da mesma ou 

de outra planta) 

• é a polinização cruzada que leva a fecundação cruzada, gerando descendentes heterozigotos  

 

• Agentes polinizadores: 

• Entomofilia: insetos 

• Ornitofilia: pássaros 

• Anemofilia: vento 

• Quiropterofilia: morcegos 

• Hidrofilia: água 

• Antropofilia: homem 

 
 

Agricultura 
A agricultura é uma prática econômica que consiste no uso dos solos para cultivo de vegetais a fim de 

garantir, principalmente, a subsistência alimentar do ser humano. 

Pensando em produtividade, os homens começaram a usar as características reprodutivas dos vegetais a 

seu favor e, com isso, surgiram algumas técnicas de propagação vegetativa artificial: 

• Estaquia: utilizada principalmente para as dicotiledôneas, essa técnica consiste em retirar uma parte 

do vegetal que contenha as gemas e introduzi-la no solo úmido. 

• Enxertia: indução do enraizamento de uma parte da planta que se quer propagar sem destacá-la da 

planta mãe. Técnica mais usada para a propagação de espécies arbóreas e arbustivas 

• Alporquia: implantação de uma parte viva da planta que se quer propagar (cavaleiro) em uma parte 

de outra planta que esteja enraizada (cavalo). Essa técnica permite o crescimento rápido do 

amente desenvolvidas.  
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EXERCÍCIOS  
 

 

1. Assinale a alternativa que ordena corretamente três novidades evolutivas, de acordo com o seu 

surgimento no processo de evolução das plantas terrestres.  

a) Sistema vascular, semente, flor.  

b) Sistema vascular, flor, semente.  

c) Semente, sistema vascular, flor.  

d) Semente, flor, sistema vascular. 

e) Flor, sistema vascular, semente. 

2. Quanto ao ciclo reprodutivo das plantas é CORRETO afirmar que: 

a) nas Briófitas e Pteridófitas, a geração com indivíduos maiores, de vida independente e duradoura, 

é o esporófito.  

b) o gametófito será sempre diplóide e produtor de gametas.  

c) nas Gimnospermas, o gametófito produz as sementes nuas.  

d) nas Angiospermas, o esporófito é diplóide e independente.  

e) nas Briófitas, o esporófito tem a necessidade de água para que ocorra a fecundação dos esporos. 

3. Observe a figura abaixo, que ilustra as relações evolutivas dos grupos das Gimnospermas e 

Angiospermas. 

 
Com base na figura, a correspondência correta dos itens I e II, na ordem em que aparecem, é  

a) folhas - cones.  

b) sementes - flores.  

c) frutos - embriões.  

d) ovários - esporos.  

e) estróbilos - grãos de pólen. 

4. As afirmações abaixo referem-se a características do ciclo de vida de grupos de plantas terrestres: 

musgos, samambaias, pinheiros e plantas com flores.  

I. O grupo evolutivamente mais antigo possui fase haploide mais duradoura do que fase diploide.  

II. Todos os grupos com fase diploide mais duradoura do que fase haploide apresentam raiz, caule e 

folha verdadeiros.  

III. Os grupos que possuem fase haploide e diploide de igual duração apresentam, também, rizoides, 

filoides e cauloides (ou seja, raiz, folha e caule não verdadeiros).  

Está correto apenas o que se afirma em  

a) I.  

b) II.  

c) III.  

d) I e II.  

e) II e III 
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5. Abaixo estão listados grupos de organismos clorofilados e características que os distinguem:  

I. Traqueófitas  vaso condutor de seiva.  

II. Antófitas  flor.  

III. Espermatófitas  semente.  

IV. Embriófitas  embrião.  

V. Talófitas  corpo organizado em talo.  

Considere que cada grupo corresponde a um conjunto e que a interseção entre eles representa o 

compartilhamento de características. Sendo P um pinheiro-do-paraná (araucária), indique a alternativa 

em que P está posicionado corretamente, quanto às características que possui. 

 

6. São características das briófitas: 

a) fase gametofítica dominante, esporófito dependente do gametófito, fecundação dependente da 

água. 

b) fase esporofítica dominante, gametófito dependente do esporófito, fecundação dependente da 

água. 

c) fase gametofítica dominante, esporófito independente do gametófito, fecundação independente 

da água. 

d) fase esporofítica dominante, gametófito independente do esporófito, fecundação independente 

da água. 

e) fase gametofítica dominante, esporófito reduzido a uma célula gamética, fecundação 

independente da água. 

7. A Mata Atlântica é um ambiente úmido. Nesse ambiente, é comum encontrar diversos tipos de plantas 

verdes, de pequeno porte (alguns centímetros), crescendo sobre troncos e ramos de árvores, bem 

como recobrindo certas áreas na superfície do solo. A reprodução dessas plantas não ocorre por meio 

de flores, mas no seu ciclo há gametas envolvidos.  

a) Que plantas são essas?  

b) Qual o fator que limita o seu tamanho?  

c) Qual é a fase transitória do seu ciclo reprodutivo? 

8. Ao comermos um pinhão e uma castanha-do-pará, ingerimos o tecido de reserva do embrião de uma 

gimnosperma (araucária) e de uma angiosperma (castanheira), respectivamente. Pinhão e castanha-

do-pará são sementes.  

a) O órgão que deu origem ao pinhão e à castanha-dopará, na araucária e na castanheira, é o 

mesmo? Justifique.  

b) A origem dos tecidos de reserva do embrião do pinhão e da castanha-do-pará é a mesma? 

Justifique 
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9. Certas substâncias inibem a formação do tubo polínico em angiospermas. Explique como essa inibição 

afeta a formação do embrião e do endosperma. 

10. O coqueiro (Cocos nucifera) é uma monocotiledônea de grande porte. Suas flores, depois de 

polinizadas, originam o chamado coco-verde ou coco-da-baía. A água de coco é o endosperma, cujos 

núcleos triploides estão livres no meio líquido. 

a) O coco-da-baía é um fruto ou uma semente? Copie a frase do texto acima que justifica sua 

resposta. 

b) O endosperma triploide é uma novidade evolutiva das angiospermas. Que vantagem essa 

triploidia tem em relação à diploidia [sic] do tecido de reserva das demais plantas? 
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GABARITO 

 

 

Exercícios  
 

1. a 

O sistema vascular em plantas é verificado a partir das pteridófitas, enquanto as sementes estão presentes 

somente a partir de gimnospermas e a flor é uma exclusividade de angiospermas. 

2. d 

O esporófito de angiospermas é diploide (2n) e independente, feminino e masculino. 

3. b 

O caráter evolutivo I, compartilhado por gimnospermas é o aparecimento da semente. Em II, surgem as 

flores e os frutos, característicos de plantas angiospermas. 

4. d 

A única afirmativa errada é a III, pois, entre os vegetais, não existe nenhum grupo cujas fases haploide e 

diploide sejam de igual duração. 

5. b 

O pinheiro-do-paraná é um representante do grupo das gimnospermas, portanto apresenta vasos 

condutores de seiva (I), sementes (III) e embrião (IV). Estes vegetais não apresentam flor, exclusiva das 

angiospermas (antófitas), e por possuírem raiz, caule e folhas, não apresentam corpo organizado em talo. 

6. a 

As briófitas caracterizam-se por apresentar fase gametofítica dominante e esporófito dependente do 

gametófito nutricionalmente. Além disso, como as pteridófitas, as briófitas necessitam de água para a 

reprodução. 

7.  

a) Essas plantas são as briófitas. 

b) O fator limitante do seu tamanho é a ausência de vasos condutores de seiva. 

c) A fase transitória do ciclo das briófitas é o esporófito. 

8.  

a) O órgão é o mesmo, ou seja, o óvulo (megaesporângio) fecundado e desenvolvido.  

b) A origem dos tecidos de reserva (endosperma) não é a mesma. No pinhão, exemplo das 

gimnospermas, a fecundação é simples, e o endosperma é primário n. Já na castanha-do-pará, 

representante das angiospermas, ocorre dupla fecundação, e o endosperma é secundário 3n. 

9. Através do tubo polínico, os núcleos espermáticos (masculinos) atingem o saco embrionário (feminino), 

que contém a oosfera e os núcleos secundários (ou polares), além de outros núcleos. 

A fusão de um núcleo espermático com a oosfera produzirá o embrião. A fusão do outro núcleo 

espermático com os núcleos secundários produzirá o endosperma. Embrião e endosperma são partes da 

semente. O ovário hipertrofiado originará o fruto, que contém a semente. Se as citadas substâncias 

inibirem a formação do tubo polínico, não haverá fecundação e não se formará semente. Assim, poderá 

ocorrer a formação de frutos sem sementes, também denominados partenocárpicos. Outra possibilidade 

seria a não formação dos frutos. 

10.  

a) O coco-da-

de polinizadas, originam o chamado coco-verde ou coco-da-  

b) A triploidia permite uma maior síntese de proteínas e substâncias de reserva para o embrião. Vale 

ressaltar que o endosperma primário das gimnospermas é um tecido haploide (n) e não diploide 

como sugere a pergunta 
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Compostos inorgânicos 
 

Água 

• Solvente universal 

• Facilita reações químicas 

• Quanto mais jovem é o organismo, mais água possui (maior flexibilidade) 

• Possui alta tensão superficial (pontes de hidrogênio) 

• Alto calor específico 

• Manutenção da temperatura corporal 

• Lubrificante (lubrifica articulações) 

• Transporte de substâncias 

• Hidrólise: separação de duas moléculas pela adição de uma molécula de água 

 

Sais minerais 

• Pequenos elementos carregadores (íons) 

• Bom funcionamento do organismo 

• Cálcio é o sal mais abundante no organismo 

• Fósforo se associa com o cálcio 

• Potássio: sua falta gera enfraquecimento muscular 

• Sódio  

• Cloro 

• Magnésio 

• Ferro 

• Zinco 

• Cobre 

• Iodo 

• Selênio 

• Manganês  

 

Compostos orgânicos 
 

Carboidratos 

• Moléculas orgânicas formadas por três átomos (C,H,N) 

• Açúcar, glicídio, sacarídeo  

• Função energética, estrutural, comunicação celular 

• Vegetais: conseguem carboidratos através da fotossíntese 

• MONOSSACARÍDEOS: um açúcar  pentoses, hexoses, ribose (RNA), desoxirribose (DNA), glicose 

• OLIGOSSACARÍDEOS: poucos açucares (2-20)  ligações covalentes 

Os mais importantes  são os dissacarídeos: sacarose (glicose+frutose); lactose (glicose+galactose); 

maltose (glicose+glicose) 

• POLISSACARÍDEOS: muitos açúcares (mais de 20 monossacarídeos) 

Quitina: parede celular dos fungos e algas/exoesqueleto 

• Celulose: parede das plantas ( o organismo humano não dissolve = fezes) 

Amido: reserva de energia das plantas (plastídios, cloroplastos) 

Glicogênio: reserva de energia dos animais (músculo, fígado) 
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Lipídios 
• Hidrocarbonetos APOLARES (insolúveis em água) 

• Não são polímeros 

• Funções: 

Armazenamento de energia 

Formação da membrana celular (fosfolipídeos) 

Fotossíntese (carotenoides) 

Reguladora (ajuda a regular o organismo: vitaminas, colesterol, hormônios sexuais) 

Impermeabilizante (cera) 

Isolante térmico 

• GORDURAS SATURADAS:  

Carbono realiza ligações simples 

Facilidade em se agrupar 

Facilidade em acumular nos vasos sanguíneos 

• GORDURAS INSATURADAS: 

 Alguns carbonos fazem duas ligações 

Não se agrupam com facilidade 

Mais saudável 

• GORDURAS HIDROGENADAS: 

Transformam o óleo vegetal em gordura sólida 

Desfaz ligações insaturadas 

• GORDURAS TRANS: 

Hidrogenadas 

Classificada como pior tipo de gordura 

Sólida 

Se acopla muito facilmente nos vasos sanguíneos 

• FOSFOLIPÍDIOS: único lipídios polar ;  cauda hidrofóbica, cabeça hidrofílica 

• ESTERÓIDES: 

Colesterol  

Compõe a membrana plasmática (animais) 

Compõe  sais biliares 

Formação dos hormônios sexuais 

É metabolizado no fígado 

HDL- bom  

LDL  ruim 

 

Aminoácidos 

• Ao todo, são 20 aminoácidos, que se juntam de diferentes formas e formam as proteínas 

• Ligações peptídicas (ligações covalentes) 

• Possuem amina e um grupo carboxila em sua formação 

• NATURAIS: o corpo humano produz (ex: alanina, glicina, prolina) 

• ESSENCIAIS: o corpo não produz, é obtido através da alimentação (ex: fenilalanina)  

• Exame do pezinho: exame que diagnostica a doença FENILCETONÚRIA  causada por um par de genes 

recessivos, gerando problemas no metabolismo de aminoácidos, que se acumulam no organismo, 

causando retardamento mental 

 

Proteínas 

• Mais abundantes no organismo 

• Polímeros de aminoácidos 

• Seu formato/estrutura define sua função biológica 

• Função: 

Estrutural 

Imunológico (anticorpos) 

Hormonal (insulina e glucagon) 

Catalizadores de reações químicas (enzimas) 
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Contração muscular (actina e miosina) 

Transporte (hemoglobina)  

 

Enzimas 

• Macromoléculas orgânicas 

• Atuam acelerando reações químicas (catálise) 

• Energia de ativação: quantidade de energia necessária para ativar uma reação química 

• Energia de ativação é menor com as enzimas 

• Altamente específicas: pH e temperatura ideal 

• Enzima substrato 

• Os inibidores atrapalham a ligação das enzimas ao substrato 

• Inibidores competitivos: moléculas que se ligam no sítio ativo  

• Inibidores não competitivos: moléculas que se ligam fora do sítio ativo e alteram o formato 

• Retroinibição: excesso de substrato que inativa a enzima (feedback negativo) 

 

Vitaminas 

• Amina vital 

• Contém nitrogênio 

• Nutrientes essenciais adquiridos da dieta (organismo não produz) 

• Função: 

Coenzima  associa a proteína à enzima para aumentar a velocidade de reação 

Antioxidante  

• Dividida em dois grupos: hidrossolúveis e lipossolúveis 

• HIDROSSOLÚVEIS: 

Vitaminas B,C  

Solúveis em água 

Excesso é eliminado pela urina 

Excesso a longo prazo sobrecarrega o rim 

• LIPOSSOLÚVEIS: 

Vitaminas A,D,E,K 

Difícil eliminação pela urina 

Armazenadas em tecido adiposo (gordura) 

Solúveis em lipídios 

Excesso causa danos ao organismo 

• Super alimentos: fígado, ovos, nozes, sardinha 

• DEPRESSÃO: relacionada a carboidratos, ácido fólico, vitamina B e C 

• Os alimentos fornecem pró-vitamina D, que precisam ser convertidas em calciferol pelo raio ultravioleta 

• Anencefalia: relacionado ao  ácido fólico 

• Vitaminas não são fonte de energia e não possuem papel de estruturação nas células 

• Carência de B1: disfunção do sistema nervoso 
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Ácidos nucleicos 

• Polímeros de nucleotídeos: 

Monômeros 

1 grupo fosfato 

1 açúcar (pentose) 

1 base nitrogenada (difere entre DNA e RNA) 

*as bases nitrogenadas se ligam por ponte de hidrogênio 

• DNA: 

Informação para a execução de rodas as atividades celulares 

Núcleo, mitocôndria, cloroplastos 

2 fitas/cadeias de nucleotídeos (dupla hélice) 

Duplicação semiconservativa 

• RNA: 

 

Síntese proteica 

Núcleo, mitocôndria, cloroplastos, citoplasma 
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1 fita/cadeia de nucleotídeos 

RNA mensageiro  núcleo, carrega a informação do DNA para o citoplasma, transcrição (formação do 

RNAm a partir do DNA do núcleo) 

RNA transportador  citoplasma, transporta aminoácidos para a formação da proteína 

RNA ribossômico  interação mensageiro/transporte  tradução 

• Bases nitrogenadas: 

PURINAS: maiores,  adenina (A), guanina (G), dupla ligação entre A-G 

PIRIMIDINAS: menores, timina (T), uracila (U), citosina (C), tripla ligação entre C-G 

RNA: adenina, guanina, citosina, URACILA 

DNA: adenina, guanina, citosina, TIMINA 

 

 

EXERCÍCIOS 
 

 

1. A água é a substância mais abundante na constituição dos mamíferos. É encontrada nos 

compartimentos extracelulares (líquido intersticial), intracelulares (no citoplasma) e transcelulares 

(dentro de órgãos como a bexiga e o estômago). Sobre a água e sua presença nos mamíferos é 

CORRETO afirmar que: 

(01) a quantidade em que é encontrada nos organismos é invariável de espécie para espécie.  

(02) com passar dos anos, existe uma tendência de aumentar seu percentual em um determinado 

tecido.  

(04) é importante fator de regulação térmica dos organismos.  

(08) em tecidos metabolicamente ativos é inexistente.  

(16) participa da constituição dos fluidos orgânicos que transportam substâncias dissolvidas por todo 

o corpo.  

(32) constitui meio dispersante para facilitar a realização das reações químicas.  

Soma (   )  

2. Considere as afirmações e o gráfico. 

I. Nas carnes e vísceras, o ferro é encontrado na forma Fe2+. 

II. Nos vegetais, o ferro é encontrado na forma mais oxidada, Fe3+. 

III. A vitamina C é capaz de reduzir o ferro da forma Fe3+ para a forma Fe2+. 

 

a) Qual das formas iônicas do ferro é melhor absorvida pelo intestino humano? Justifique. 

b) As afirmações e o gráfico justificam o hábito do brasileiro, de consumir laranja junto com a 

feijoada? Justifique 
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3. O amido, um carboidrato presente em grande quantidade na farinha, é a principal forma de 

armazenamento de energia das plantas, ocorrendo principalmente nas raízes, frutos e sementes. Nos 

mamíferos, a reserva de carboidratos que corresponde ao amido  

a) são os lipídeos, acumulados no tecido adiposo.  

b) são os triglicérides, abundantes no plasma sanguíneo.  

c) é o glicogênio, encontrado no fígado e nos músculos.  

d) é a glicose, armazenada no citoplasma das células pancreáticas.  

e) é o ATP, que é a principal fonte de energia de todas as células. 

4. Risco de diabetes tipo 2 associado a gene dos Neanderthais Uma variante do gene SLC16A11 aumenta 

o risco de diabetes entre os latino-americanos. As análises indicaram que a versão de maior risco dessa 

variante foi herdada dos Neanderthais. As pessoas que apresentam a variação SLC16A11 em um dos 

alelos, são 25% mais propensas a desenvolver o diabetes, já aquelas que herdaram de ambos os pais, 

essa probabilidade sobe para 50%. 

Em humanos, a doença que pode se desenvolver pela presença da variante do gene SLC16A11 tem 

como um dos sinais clínicos a produção de corpos cetônicos. Isso ocorre porque a glicose, mesmo 

presente no sangue, não é plenamente utilizada pelo organismo que interpreta essa situação 

metabólica como um estado de jejum. Assim, é ativada uma via metabólica capaz de ofertar mais 

açúcar no sangue por meio da  

a) lipogênese.  

b) gliconeogênese.  

c) glicogênese.  

d) desnaturação proteica.  

e) fosforilação oxidativa. 

5. A figura a seguir refere-se à hereditariedade: 

 

a) Qual a característica do DNA, enquanto molécula mandatária da informação genética, que 

permite a transmissão dessa informação do organismo para seus descendentes?  

b) A ocorrência de mutações é importante para a evolução da espécie? Justifique sua resposta. 
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6. Adenina, guanina e citosina são bases presentes tanto na estrutura de DNA como na de RNA. Qual das 

moléculas abaixo também está presente em ambas?  

a) Uracil.  

b) Timina.  

c) Ribose.  

d) Fosfato.  

e) Desoxirribose. 

7. O glúten é formado pelas proteínas gliadina e glutenina, que se encontram naturalmente na semente 

de muitos cereais, como trigo, cevada, centeio e aveia. A formação das proteínas depende da união 

dos aminoácidos por meio de ligações do tipo 

a) glicosídicas. 

b) peptídicas. 

c) fenólicas. 

d) aromáticas. 

e) lipídicas. 

8. Mecanismos de controle de pH são fundamentais para a vida. Um mecanismo bastante eficiente de 

controle de pH por organismos vivos envolve moléculas doadoras e aceptoras de prótons, que são 

ácidos e bases que atuam em conjunto equilibrando alterações de pH às quais os organismos estão 

sujeitos.  

a) Alterações no pH intracelular afetam a estrutura de proteínas. Por que isso ocorre?  

b) Que consequências para o processo de respiração celular a alteração na estrutura de proteínas 

envolvidas com o ciclo de Krebs pode trazer? 

9. A falta de vitaminas pode causar doenças chamadas avitaminoses, cujos sintomas dependem do tipo 

de vitamina que está deficiente. Em um estudo realizado em diferentes populações humanas, foram 

constatados os seguintes sintomas e doenças relacionados a avitaminoses: (1) raquitismo, (2) 

escorbuto, (3) hemorragias e (4) cegueira noturna. Assinale a alternativa com a dieta correta para o 

tratamento de cada uma das quatro avitaminoses acima identificadas.  

a) (1) cenoura, abóbora e fígado como fontes de vitamina D.  (2) frutas cítricas como fontes de 

vitamina C.  (3) peixe como fonte de vitamina A.  (4) vegetais com folhas verdes como fontes 

de vitamina K.  

b) (1) peixe, leite e gema de ovo como fontes de vitamina D.  (2) frutas cítricas como fontes de 

vitamina C.  (3) vegetais com folhas verdes como fonte de vitamina K.  (4) abóbora, fígado e 

cenoura como fontes de vitamina A.  

c) (1) peixe, leite e gema de ovo como fonte de vitamina K.  (2) frutas cítricas como fontes de 

vitamina A.  (3) vegetais com folhas verdes como fonte de vitamina D.  (4) cenoura, abóbora e 

fígado como fonte de vitamina C. 

d) (1) cenoura, abóbora e fígado como fontes de vitamina D.  (2) peixe, leite e gema de ovo como 

fontes de vitamina K.  (3) vegetais com folhas verdes como fonte de vitamina A.  (4) frutas cítricas 

como fontes de vitamina C.  

e) (1) vegetais com folhas verdes como fonte de vitamina D.  (2) cenoura, abóbora e fígado como 

fontes de vitamina C.  (3) frutas cítricas como fontes de vitamina K.  (4) peixe, leite e gema de 

ovo como fontes de vitamina A. 
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10. Na charge a seguir, extraída da Revista Saúde (fevereiro de 1996, p. 130, Seção Humor Spacca), 

encontram-se à venda, em forma de pastilhas, de comprimidos e de cápsulas, vitaminas extraídas de 

vegetais. 

 

a) Que vegetais poderiam estar expostos nas bancas correspondentes às vitaminas A e C indicadas 

pelas placas, em substituição às pastilhas, comprimidos e cápsulas?  

b) Que distúrbios orgânicos podem ser evitados pela ingestão de alimentos ricos em vitaminas B1 e 

K? 
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GABARITO 

 

 

Exercícios 

 

1. Soma: 52 (4+16+32)   

(01) Errada: a quantidade de água varia de espécie para espécie. Em uma água viva, por exemplo, o teor 

de água é maior que 90%, diferente da espécie humana. 

(02) Errada: quanto maior a taxa metabólica, maior o teor de água em um indivíduo. Logo, se tomarmos 

o ser humano como exemplo, com o passar dos anos, a tendência é que o percentual diminua. 

(08) Errada: Em tecidos metabolicamente ativos, deve haver a presença de água. 

2.  

a) O Fe+2 é a forma iônica melhor absorvida pelo intestino humano, pois a carne apresenta a maior taxa 

de absorção intestinal. 

b) Sim. A laranja é rica em vitamina C, que é capaz de reduzir o Fe3+ do feijão em Fe2+, facilitando a 

absorção do ferro pelo intestino humano. 

3. c 

Em mamíferos, a reserva de carboidratos, equivalente ao amido das plantas, é o glicogênio encontrado 

no fígado e nos músculos. 

4. a 

A gliconeogênese é uma via metabólica capaz de converter substâncias não glicídicas como, por 

exemplo, o ácido pirúvico, glicerol e o aminoácido alanina, em glicose. O processo é regulado pelo 

hormônio pancreático glucagon e ocorre, principalmente, nos hepatócitos. 

5.  

a) A duplicação e replicação semiconservativa das moléculas de DNA. 

b) Sim, pois junto com a recombinação gênica, as mutações aumentam a variabilidade genética. 

6. d 

O grupo fosfato faz parte da estrutura molecular do DNA e do RNA. 

7. b 

A ligação entre aminoácidos para formar proteínas é a ligação peptídica. 

8.  

a) A perda da estrutura espacial da proteína (desnaturação) pode ser provocada por alteração do pH 

intracelular, além da temperatura e da força iônica.  

b) A alteração na estrutura de proteínas (enzimas) impede, no Ciclo de Krebs, a descarboxilação e a 

desidrogenação dos substratos envolvidos nesse ciclo. Essas alterações interrompem a cadeia 

transportadora de elétrons e limitam a produção de ATP. 

9. b 

 

10.  

a) Vitamina A: cenoura, abóbora, pêssego, por possuírem betacaroteno, a provitamina A. Vitamina C: 

Laranja, limão e acerola.  

b) As vitaminas B1 e K podem evitar, respectivamente, o beribéri e hemorragias. 
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Revisão: Biociclos e Biomas 
14  

nov 

EXERCÍCIOS 
 

 

1. Sabemos que os biociclos são as maiores subdivisões da biosfera com características próprias. São 

eles: 

a) epinociclo, limnociclo, talassociclo. 

b) epinociclo, bioma, comunidades. 

c) epinociclo, espécies, comunidades. 

d) limnociclo, nicho, bioma. 

e) talassociclo, ecótono, bioma. 

2. Leia o texto. 

É uma floresta em pedaços. Segundo estimativas recentes, restam de 11% a 16% de sua cobertura 

original, a maior parte na forma de fragmentos com menos de 50 hectares de vegetação contínua, 

cercados de plantações, pastagens e cidades. Há tempos se sabe que essa arquitetura desarticulada 

dificulta a recuperação da floresta, uma das 10 mais ameaçadas do mundo. Pesquisadores coletaram 

informações sobre a abundância e a diversidade de anfíbios, aves e pequenos mamíferos em dezenas 

de trechos no Planalto Ocidental Paulista, as terras em declive que se estendem da Serra do Mar rumo 

a oeste e ocupam quase a metade do estado. Ao comparar os dados, os pesquisadores observaram 

quedas dramáticas na biodiversidade dos fragmentos. 
Pesquisa Fapesp, maio de 2011. Adaptado. 

Responda: 

a) Qual o nome do bioma brasileiro a que se refere o texto? Cite uma característica deste bioma 

quanto ao regime hídrico e uma característica relativa aos aspectos da flora. 

b) O texto faz referência às terras em declive que se estendem da Serra do Mar rumo a oeste. Rumo 

a leste, quais são os outros dois ecossistemas terrestres que estão presentes? 

3. Aparecera como um bicho, entocara-se como um bicho, mas criara raízes, estava plantado. Olhou as 

quipás, os mandacarus e os xiquexiques. Era mais forte que tudo isso, era como as catingueiras e as 

baraúnas. Ele, sinhá Vitória, os dois filhos e a cachorra Baleia estavam agarrados à terra. 
Graciliano Ramos. Vidas Secas, 1996. 

O trecho menciona algumas árvores da Caatinga (catingueiras e baraúnas), local em que muitas 

plantas, durante longos períodos de seca, permanecem sem as folhas, que são os principais órgãos 

fotossintetizantes dos vegetais. No entanto, imediatamente após a primeira chuva, essas árvores 

rapidamente se cobrem de ramos e folhas verdes. 

a) Considerando que tais plantas permaneceram longos períodos sem folhas, de onde provém a 

energia necessária para a produção rápida de biomassa das folhas novas? 

b) É válida a afirmação de que, com relação à pluviosidade, a Caatinga e o Cerrado apresentam os 

mesmos regimes de seca e de chuva ao longo do ano? Justifique. 

4. "Bioma encontrado nas regiões áridas do Nordeste brasileiro, ocupando cerca de 11% do território 

nacional. As chuvas são raras e irregulares, e a vegetação é formada por várias espécies de cactos e 

por árvores que, em sua maioria, perdem as folhas na época das secas."  

A descrição se refere a um bioma típico brasileiro, severamente castigado pelo fenômeno "EL-Niño" 

no ano de 1998. Esse bioma é denominado  

a) pantanal.  

b) cerrado.  

c) caatinga.  

d) campos.  

e) mata atlântica. 
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5. Considere os grandes biomas do Brasil:  

cerrados, florestas, pampas e caatingas.  

a) Em qual deles espera-se encontrar maior abundância de anfíbios?  

b) Justifique sua resposta, relacionando as características do ambiente com as deste grupo de 

vertebrados. 

6. As plantações das cerejas-vacina foram feitas em uma região do sul do Brasil, cuja vegetação original 

foi destruída para dar lugar à agricultura. Essa vegetação se caracterizava pela predominância de 

plantas herbáceas da família das gramíneas, com a presença eventual de pequenos bosques de 

arbustos. O índice de chuvas fica entre 500 e 1000 mm por ano e a temperatura, normalmente, varia de 

10 a 14°C no inverno e de 20 a 23°C no verão. 

Essa descrição corresponde a qual dos biomas a seguir? 

a) Caatinga. 

b) Campos sulinos. 

c) Campos cerrados. 

d) Matas de araucárias. 

e) Pantanal. 

7. Considere o texto a seguir. 

São regiões altamente produtivas e economicamente importantes para a população caiçara. A madeira 

de seus arbustos é usada como lenha e, em certas regiões, existem moluscos comestíveis. Sua ampla 

distribuição, em estados do norte e do sul, mostra que suas características são pouco afetadas pelo 

clima e relacionadas principalmente ao solo." 

Esse texto refere-se ao bioma brasileiro 

a) das matas de araucárias. 

b) da floresta amazônica. 

c) das matas de cocais. 

d) dos manguezais. 

e) das caatingas. 

8. "O território brasileiro, devido a sua magnitude espacial, comporta um mostruário bastante completo 

de paisagens e ecologias do Mundo Tropical" (AB SÁBER, Aziz. "Domínios de natureza no Brasil". 2003). 

Uma dessas paisagens, a floresta tropical amazônica, vem sendo objeto de inúmeras discussões em 

virtude de sua crescente exploração.  

Esse bioma caracteriza-se por apresentar: 

a) solo com uma camada superficial pobre em matéria orgânica. 

b) solo dificilmente lixiviado, após destruição de sua cobertura vegetal. 

c) grande diversidade biológica, em virtude da variedade de nichos ecológicos. 

d) vegetação com grandes árvores lenhosas e deciduais com adaptações xeromórficas. 

e) árvores cujas folhas possuem cutícula bastante impermeável, caracterizando plantas perenifólias. 
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9. O Rio Grande do Sul compreende comunidades animais e vegetais de origens variadas, desde 

componentes da Floresta Atlântica até os de Campos (Pampa). Sobre as biotas que compõem as 

diversas comunidades nos diferentes biomas do Brasil, assinale a afirmativa INCORRETA. 

a) A Mata dos Cocais se localiza nos estados do Maranhão e do Piauí e é formada por vários tipos de 

palmeiras, entre elas a carnaúba, o babaçu e o buriti. 

b) Ecótono é o local onde a comunidade encontra seu clímax, havendo aumento na competição 

entre as espécies. 

c) Equivalentes ecológicos são espécies com nichos semelhantes e que vivem em regiões diferentes, 

como as Florestas Amazônica e Equatorial Africana. 

d) As características dos biomas são principalmente reguladas pela pluviosidade e, portanto, as 

florestas, como a Floresta Atlântica, são mais ricas em espécies do que os Campos ou Pampas. 

e) As comunidades crescem e evoluem por etapas, a partir da instalação da comunidade pioneira, e 

esse processo, que envolve substituição de comunidades por outras é chamado de "sucessão 

ecológica". 

 

10. Analise as proposições em relação ao biociclo limnociclo ou dulcícola. 

I. O limnociclo pode ser dividido em província lêntica e província lótica. 

II. A província lêntica é caracterizada pelo conjunto de águas paradas, como: lagos, lagoas e brejos. 

III. A província lótica é caracterizada pelo conjunto de águas em movimento, como: rios, riachos e 

cascatas. 

IV. O limnociclo é o menor dos biociclos e apresenta menor salinidade e profundidade. 

V. Na província lótica há pouca ou nenhuma presença de plâncton. 

Assinale a alternativa correta 

a) Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras. 

b) Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras. 

c) Somente as afirmativas I, II e V são verdadeiras. 

d) Somente as afirmativas I, III e IV são verdadeiras. 

e) Todas as afirmativas são verdadeiras. 
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GABARITO 

 

 

Exercícios  
 

1. a 

os biociclos são divididos em epinociclo (ambiente continental terrestre), limnociclo (águas 

continentais), talassociclo (mares e oceanos). 

2.  

a) Mata Atlântica. O bioma Mata Atlântica caracteriza-se pelo alto índice de pluviosidade (4.000 

a pluviosidade. A vegetação é arbórea e estratificada, com muitas epífi tas (bromélias, orquídeas e 

samambaias) e lianas (plantas trepadeiras). Devido a sua posição na encosta da Serra do Mar, existe 

muita luminosidade próxima ao solo, o que permite grande desenvolvimento da vegetação herbácea 

e arbustiva.  

b) Ecossistema: manguezais e vegetação da restinga. 

3.  

a) A energia necessária para a rápida produção de biomassa das novas folhas vem da reserva energética 

contida no caule e nas raízes. 

b) Não. A Caatinga apresenta baixa pluviosidade durante o ano, com regimes irregulares de chuva ao 

longo dos anos. O Cerrado mostra pluviosidades mais regulares, principalmente na primavera e no 

verão, e com intensidades de chuvas maiores do que na Caatinga. No outono e no inverno, há 

períodos com menor pluviosidade. 

4. c 

a caatinga é caracterizada por vegetação adaptada ao clima semi-árido, com pouca oferta de chuvas 

durante o ano. 

5.  

a) Florestas.  

b) Anfíbios são adaptados a ambientes úmidos, típicos de biomas florestais. 

6. b 

Devido a vegetação herbácea e as baixas temperaturas existentes, trata-se dos campos sulinos. 

7. d 

Os manguezais como são ambientes existentes entre rio, terra e mar, possui um solo muito lodoso e faz 

com que o tipo de vegetação tenha adaptações únicas ao tipo de ambiente. 

8. c 

a Amazônia é caracterizada por uma diversidade grande de espécies e de nichos ecológicos tanto animal, 

quanto vegetal. 

9. b 

o ecótono é uma zona de transição entre dois ambientes com comunidades clímax 

10. e 

O limnociclo é o conjunto de ecossistemas aquáticos dulcícolas e o menor dos biociclos (apenas 0,017% 

da água do planeta) apresentando menor salinidade e profundidade que os ecossistemas de água 

salgada, o que faz da alternativa IV verdadeira. Pode ser dividido em duas províncias: uma lêntica, 

caracterizada por águas paradas como lagos e brejos e outra lótica, caracterizada por águas em 

movimento, onde o plâncton, a fauna e a flora são pobres. Isso faz das alternativas II, III e V, verdadeiras. 

Portanto a alternativa correta é a letra e. 
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Revisão: Ciclos biogeoquímicos 
16  

nov 
 

EXERCÍCIOS  
 

 

1. As florestas tropicais úmidas contribuem muito para a manutenção da vida no planeta, por meio do 

chamado sequestro de carbono atmosférico. Resultados de observações sucessivas, nas últimas 

décadas, indicam que a floresta amazônica e capaz de absorver ate 300 milhões de toneladas de 

carbono por ano. 

Conclui-se, portanto, que as florestas exercem importante papel no controle: 

a) das chuvas ácidas, que decorrem da liberação, na atmosfera, do dióxido de carbono resultante 

dos desmatamentos por queimadas. 

b) das inversões térmicas, causadas pelo acúmulo de dióxido de carbono resultante da não-

dispersão dos poluentes para as regiões mais altas da atmosfera. 

c) da destruição da camada de ozônio, causada pela liberação, na atmosfera, do dióxido de carbono 

contido nos gases do grupo dos clorofluorcarbonos. 

d) do efeito estufa provocado pelo acúmulo de carbono na atmosfera, resultante da queima de 

combustíveis fósseis, como carvão mineral e petróleo. 

e) da eutrofização das águas, decorrente da dissolução, nos rios, do excesso de dióxido de carbono 

presente na atmosfera. 

2. A ação inadequada do homem sobre o ecossistema pode prejudicar os ciclos biogeoquímicos de 

alguns elementos, como por exemplo o nitrogênio, cuja disponibilidade é limitada no planeta Terra. 

a) Explique um mecanismo que permite a fixação biológica do nitrogênio. 

b) Apresente um exemplo dessa ação inadequada e explique sua consequência sobre o ciclo do 

nitrogênio. 

3. Contrariando a sua fama de vilãs, como causadoras de doenças nos seres vivos, muitas bactérias se 

relacionam com a natureza como agentes importantes nos ciclos biogeoquímicos. No ciclo do 

nitrogênio, as bactérias nitrificantes convertem: 

a) amônia em nitrato. 

b) amônia em aminoácidos. 

c) nitrogênio atmosférico em amônia. 

d) nitrato em nitrogênio. 

e) aminoácidos em amônia. 

4. A fotossíntese é o processo biológico predominante para a produção do gás oxigênio encontrado na 

atmosfera terrestre. Cerca de 30% do nosso planeta é constituído por material sólido (regiões 

continentais), onde se encontram grandes florestas e outros tipos de cobertura vegetal, e 70% por 

água, onde vive o fitoplâncton. 

Analisando estas informações e o ciclo biogeoquímico do oxigênio, conclui-se: 

a) a Mata Atlântica é a maior fonte de oxigênio do Brasil; 

b) os manguezais produzem a maior parte do oxigênio da atmosfera; 

c) a Floresta Amazônica e as florestas temperadas produzem a maior parte de oxigênio da Terra; 

d) as algas microscópicas são as principais fornecedoras de oxigênio da Terra; 

e) a Floresta Amazônica com toda sua exuberância é a principal responsável pelo fornecimento de 

oxigênio do nosso planeta 
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5. O ciclo biogeoquímico do carbono compreende diversos compartimentos, entre os quais a Terra, a 

atmosfera e os oceanos, e diversos processos que permitem a transferência de compostos entre esses 

reservatórios. Os estoques de carbono armazenados na forma de recursos não renováveis, por 

exemplo, o petróleo, são limitados, sendo de grande relevância que se perceba a importância da 

substituição de combustíveis fósseis por combustíveis de fontes renováveis. A utilização de 

combustíveis fósseis interfere no ciclo do carbono, pois provoca  

a) aumento da porcentagem de carbono contido na Terra.  

b) redução na taxa de fotossíntese dos vegetais superiores.  

c) aumento da produção de carboidratos de origem vegetal.  

d) aumento na quantidade de carbono presente na atmosfera.  

e) redução da quantidade global de carbono armazenado nos oceanos. 

6. O nitrogênio é essencial para a vida e o maior reservatório global desse elemento, na forma de N2, é a 

atmosfera. Os principais responsáveis por sua incorporação na matéria orgânica são microorganismos 

fixadores de N2, que ocorrem de forma livre ou simbiontes com plantas. 
ADUAN, R.E. et al. Os grandes ciclos biogeoquímicos do planeta. Planaltina: Embrapa, 2004 (adaptado). 

Animais garantem suas necessidades metabólicas desse elemento pela  

a) absorção do gás nitrogênio pela respiração.  

b) ingestão de moléculas de carboidratos vegetais.  

c) incorporação de nitritos dissolvidos na água consumida.  

d) transferência da matéria orgânica pelas cadeias tróficas.  

e) protocooperação com microorganismos fixadores de nitrogênio. 

7. Dados experimentais demonstraram que uma plantação de cana-de-açúcar com cerca de 4000m2 é 

capaz de retirar da atmosfera 20 toneladas de carbono/ano. Se não houvesse maneira de devolver à 

atmosfera o carbono incorporado, provavelmente em poucos séculos os vegetais consumiriam todo o 

suprimento atmosférico de carbono. Cite três maneiras através das quais a reciclagem desse elemento 

químico pode ocorrer. 

8. Observe o ciclo representado a seguir. 

 
Sobre esse ciclo, pode-se afirmar que  

a) ao contrário de ciclos como o da água, o ciclo do fósforo não tem envolvimento da atmosfera.  

b) a partir do fosfato, os vegetais sintetizam compostos inorgânicos, como os ácidos nucleicos.  

c) as aves marinhas não desempenham papel importante na restituição do fósforo marinho para o 

ambiente terrestre.  

d) o fosfato é levado de volta ao solo através da respiração dos animais.  

e) ao contrário do que acontece com o cálcio, o fósforo não tende a se acumular no mar. 

9. Pesquisas recentes indicam que alguns dos efeitos mais visíveis do desaparecimento da floresta 

amazônica seriam as alterações no regime de chuvas, com impactos na produção agrícola e na matriz 

energética do país. Justifique por que haveria alterações no regime de chuvas e qual a relação destas 

com o sistema energético do país. 
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10. As nações do mundo têm discutido a possibilidade de os países ricos e poluidores pagarem impostos 

aos países em desenvolvimento que mantiverem e/ou plantarem florestas. Esta seria uma maneira de 

aquecimento da Terra) pois as plantas, ao crescerem, retiram da atmosfera o principal elemento 

responsável por esse efeito. 

O elemento ao qual o texto acima se refere faz parte do ciclo 

a) do nitrogênio. 

b) do carbono. 

c) do fósforo. 

d) da água. 

e) do ozônio. 
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GABARITO 

 

 

Exercícios  
 

1. d 

A queima de combustíveis fósseis leva a liberação de carbono atmosférico e consequentemente ao 

aquecimento global devido ao incremento do efeito estufa. 

2.  

a) Processo de amonificação:  

bactérias simbiontes (Rhizobium) presentes em raízes de plantas leguminosas e também por 

organismos de vida livre, como, por exemplo, bactérias aeróbicas (Azobacter) e anaeróbicas 

(Clostridium), cianobactérias e fotossintetizantes (Rhodospirillum). 

Esse processo possibilita a absorção da amônia pelos vegetais em geral e sua utilização na síntese de 

compostos nitrogenados. 

b) Alguns exemplos da ação inadequada do homem sobre o ecossistema e suas consequências sobre o 

ciclo do nitrogênio: 

- queimadas - destruição dos microrganismos e de cobertura vegetal, limitando a fixação do 

nitrogênio e a continuidade de seu ciclo; 

- utilização de fertilizantes químicos - deposição de nitratos em excesso no solo (nitrificação), 

provocando eutrofização e desequilíbrio dos nichos ecológicos; 

- desmatamento - retirada da cobertura vegetal, reduzindo a fixação do nitrogênio e, ainda, a 

desnitrificação; 

- monocultura - exposição excessiva do solo a um tipo de cultura (não leguminosa), provocando o 

seu desgaste e dificultando a reposição do nitrogênio absorvido pelas plantas; 

- pecuária intensiva - pastagem e pisoteio excessivo, provocando destruição da vegetação, 

esgotamento do solo e, consequentemente, redução da fixação do nitrogênio e a continuidade do 

ciclo; 

- poluição atmosférica - oxidação do nitrogênio em ácido nítrico (NO), depositado no solo por ação 

da chuva ácida, interferindo no ciclo do nitrogênio (fixação biológica, nitrificação e desnitrificação). 

3. a 

as bactérias nitrificantes irão fazer a nitrificação, ou seja, transformar amônia em nitrato, nos processos 

de nitrosação e nitratação. 

4. d 

as algas unicelulares fazem fotossíntese para conferir anabolismo e poderem se multiplicarem. Assim, 

elas são as maiores fornecedoras de oxigênio para o planeta. 

5. d 

A queima dos combustíveis fósseis é responsável por uma grande eliminação de gás carbônico (CO2) na 

atmosfera. A liberação de CO2 é muito maior do que a geração de combustíveis fósseis, que demoram 

milhares de anos para serem formados. 

6. d 

As bactérias fixadoras fixam o nitrogênio atmosférico, transformando-o em NH3 (amônia). Em seguida, 

as bactérias nitrificantes convertem essa amônia em nitrito (NO2-) ou nitrato (NO3-). Assim, os vegetais 

absorvem esses componentes nitrogenados e os repassam aos animais através dos níveis tróficos da 

cadeia alimentar. 

7. O carbono pode voltar à atmosfera através da respiração aeróbica, da queima de combustíveis fósseis e 

pela decomposição de matéria orgânica. 
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8. a 

uma exclusividade do ciclo do fósforo em relação aos outros ciclos é a ausência de fase gasosa, já que 

não são comuns os compostos gasosos contendo fósforo. Desse jeito, praticamente não ocorre 

passagem pela atmosfera. 

9. A retirada da cobertura vegetal implicaria a diminuição da transpiração, o que reduziria a umidade relativa 

do ar. Assim, ficaria alterado o regime de chuvas, diminuindo a precipitação e, portanto, a vazão dos rios. 

Menor quantidade de água nos rios resulta em menor geração de energia por usinas hidrelétricas. 

10. b 

o carbono está presente no processo fotossintético, na celulose e no CO2. Portanto as florestas possuem 

um estoque de carbono no ambiente e é importante que se mantenha esses estoques, evitando assim o 

agravamento do efeito estufa. 
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Michel de Montaigne 
16 

nov 
 

RESUMO   
 

 
Michel de Montaigne 

 

Michel de Montaigne foi um jurista, filósofo, político, escritor e humanista francês que nasceu em 

1533 e faleceu em 1592, tendo criado o gênero textual nomeado de ensaio pessoal em sua principal obra 

o inspirada no humanismo renascentista, amparado 

numa visão de mundo antropocêntrica, ou seja, na tese moderna de que o homem é o centro das 

preocupações e que, portanto, deve buscar respostas para as suas questões a partir da sua própria razão e 

não mais, como na Idade Média, a partir da religião.  

Montaigne nasceu no Castelo de Montaigne, próximo à região de Bordeaux, no sudoeste da França.  

O filósofo cursou a faculdade de direito na Universidade de Toulouse e ocupou os cargos de presidente da 

Câmara e prefeito de Bordeaux. Mais tarde, ele se afasta da vida pública e passa a se dedicar inteiramente ao 

seu trabalho de escritor, publicando textos sobre história, literatura e filosofia.   

O Renascimento já estava em sua última fase quando Montaigne chega a vida adulta e, portanto, a 

confiança nas possibilidades humanas já não era a mesma das décadas anteriores.  Nesse sentido, podemos 

observar que sua obra é marcada pelo ceticismo e pela dúvida, sem o interesse de produzir propriamente 

um sistema filosófico definitivo e acabado.  Grandes intelectuais contemporâneos, como Claude Lévi-

Strauss, Edgar Morin e Harold Bloom foram leitores assíduos da obra de Montaigne. 

assunto é abordado por meio de tentativas, sem os rigores de um método.  Trata-se de convidar o leitor a 

considerar certos pontos de vista, sem a intenção de chegar a uma conclusão definitiva sobre o assunto.  Isso 

porque um dos principais objetivos de Montaigne é justamente o de contestar certezas absolutas.  O seu 

ceticismo se volta contra a filosofia escolástica, por seu caráter excessivamente abstrato, e também contra o 

naturalismo renascentista e, igualmente, contra todo sistema de ideias que possua pretensão de validade 

universal, ou seja, que não pudesse ser colocado em dúvida.  

Em plena época das guerras religiosas, Montaigne, no capítulo 31 dos seus Ensaios, faz uma crítica 

severa dos preconceitos e do etnocentrismo a partir dos relatos dos viajantes.  Em 1574, após a trágica noite 

de São Bartolomeu  massacre de protestantes por católicos em Paris  fez um discurso memorável a favor 

da tolerância religiosa.  Montaigne fez de si próprio seu grande objeto de estudo, fazendo a partir disso sua 

busca de compreensão do ser humano a partir das peculiaridades da vida e da sua experiência singular.  Nesse 

sentido, o filósofo considerava a filosofia uma ferramenta fundamental para que possamos compreender a 

nós mesmos e para que possamos viver de forma feliz.  
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EXERCÍCIOS  
 

 

1. Michel Eyquem de Montaigne (1533-1592) compara, nos trechos, as guerras das sociedades Tupinambá 

católicos e protestantes. 

 dizem daqueles povos; e, na verdade, cada qual 

atos de crueldade [o canibalismo], mas que o fato de condenar tais defeitos não nos leve à cegueira 

acerca dos nossos. Estimo que é mais bárbaro comer um homem vivo do que o comer depois de morto; 

e é pior esquartejar um homem entre suplícios e tormentos e o queimar aos poucos, ou entregá-lo a 

cães e porcos, a pretexto de devoção e fé, como não somente o lemos mas vimos ocorrer entre 

vizinhos nossos conterrâneos; e isso em verdade é bem mais grave do que assar e comer um homem 

apenas ouvidos à inteligência, mas nunca se compararmos a nós mesmos, que os excedemos em toda 

 
MONTAIGNE, Michel Eyquem de, Ensaios, São Paulo: Nova Cultural, 1984. 

 

De acordo com o texto, pode-se afirmar que, para Montaigne, 

a) a ideia de relativismo cultural baseia-se na hipótese da origem única do gênero humano e da sua 

religião. 

b) a diferenças de costumes não constitui um critério válido para julgar as diferentes sociedades. 

c) os indígenas são mais bárbaros do que os europeus, pois não conhecem a virtude cristã da 

piedade. 

d) a barbárie é um comportamento social que pressupõe a ausência de uma cultura civilizada e 

racional. 

e) a ingenuidade dos indígenas equivale à racionalidade dos europeus, o que explica que os seus 

costumes são similares. 

 

2. Referindo-se à Filosofia, Montaigne escreve: 

inteligentes, seja um nome vão e fantástico, que se considera de nenhum uso e de nenhum valor, tanto 

por opinião como de fato. Creio que a causa disso são esses ergotismos [que significa abuso de 

silogismos na argumentação] que invadiram seus caminhos de acesso. É um grande erro pintá-la 

inacessível às crianças e com um semblante carrancudo, sobranceiro e terrível. Quem a mascarou com 

esse falso semblante, lívido e medonho? Não há nada mais alegre, mais jovial, mais vivaz e quase digo 

brincalhão. Ela só prega festa e bons momentos. Uma fisionomia triste e inteiriçada mostra que não é 

 
MONTAIGNE I, 26, p. 240. 

 

Depois de ler o texto acima, atentamente, assinale a alternativa CORRETA 

a) Montaigne entende que a filosofia destina-se somente a algumas pessoas muito inteligentes, pois 

é inacessível para a maioria delas. 

b) Montaigne considera que a filosofia é carrancuda e triste porque é crítica e precisa assustar as 

pessoas. 

c) Montaigne concorda que a filosofia é um nome vão e fantástico: não tem nenhum uso e nenhum 

valor para as pessoas inteligentes. 

d) Montaigne argumenta que a filosofia é brincalhona e jovial, aberta a muitos, inclusive para as 

crianças. 

e) Montaigne julga que a filosofia deve ser sempre terrível e se contrapor à festa e à alegria. 
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Texto para as questões 3 e 4 

  

Da Educação das Crianças 

 (...) É uma das mais árduas tarefas que conheço colocar-se a gente no nível da criança; e é 

característico de um espírito bem formado e forte condescender em tornar suas as ideias infantis, a fim 

de melhor guiar a criança. Anda-se com mais segurança e firmeza nas subidas que nas descidas.  

Quanto aos que, segundo o costume, encarregados de instruir vários espíritos naturalmente diferentes 

uns dos outros pela inteligência e pelo temperamento, a todos ministram igual lição e disciplina, não 

é de estranhar que dificilmente encontrem em uma multidão de crianças somente duas ou três que 

tirem do ensino o devido fruto. Que à criança não se peça conta apenas das palavras da lição, mas 

também do seu sentido e substância, julgando do proveito, não pelo testemunho de memória e sim 

pelo da vida. É preciso que a obrigue a expor de mil maneiras e acomodar a outros tantos assuntos o 

que aprender, a fim de verificar se o aprendeu e assimilou bem, aferindo assim o progresso feito 

segundo os preceitos pedagógicos de Platão. É indício de azia e indigestão vomitar a carne tal qual foi 

engolida. O estômago não faz seu trabalho enquanto não mudam o aspecto e a forma daquilo que se 

lhe deu a digerir. (...)" 
Michel de Montaigne. In: Ensaios I, Coleção Os Pensadores, São Paulo: Abril, 1971.  

 

3.  

a) O pequeno fragmento de Montaigne abre-se com uma alusão à dificuldade de "o adulto colocar-

se no nível da criança". O episódio narrado abaixo ilustra como os caminhos do pensamento 

infantil podem surpreender: 

Um pai mostra um retrato da bisavó ao filho de três anos:  

Menino: Quem é?  

Pai: Sua tataravó.  

Menino: Cadê ela?  

Pai: Ela já morreu, muitos anos atrás.  

Menino: Atrás de quê? 

Explique por que, nesse caso específico, o modo de pensar do menino causa surpresa ao adulto. 

 

b) A expressão "ficar ruminando uma ideia" remete a uma analogia de que Montaigne também faz 

uso em seu texto. Levando-se em conta que toda analogia compara coisas diferentes apontando 

entre elas traços de semelhança, faça o que se pede: 

 

I.   Retire do texto uma frase em que Montaigne faz uso explícito da analogia presente na expressão 

mencionada acima. 

 

II.  Responda: o que está sendo comparado na analogia em questão? 

 

4. Estabeleça uma relação entre o texto de Montaigne e o seguinte pensamento de A. Schopenhauer: 

Pensamentos no papel são como as pegadas de um homem na areia. É certo que podemos ver o 

caminho que ele tomou; mas para ver o que ele viu no trajeto, precisamos usar os nossos próprios 

olhos. 
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GABARITO 

 

 

Exercícios  
 

1. b 

Apesar de ser uma questão de Relativismo Cultural, a letra A está incorreta por dar um falso conceito do 

mesmo. Relativismo Cultural é um termo da antropologia, e está relacionado à necessidade de analisar 

uma cultura sob o ponto de vista dela mesma. Neste sentido, as características culturais de um povo 

devem ser respeitadas, uma vez que não existe superioridade de uma cultura sobre outra, apenas 

diferenças. 

 

2. d 

Pelo texto de Montaigne fica evidente que, de acordo com o filósofo, trata-se de um erro conceber a 

filosofia como sombria, carrancuda.  Pelo contrário, não há nada mais jovial, alegre e vivaz do que a 

filosofia.  Levando isso em consideração, a única alternativa correta é a letra (d) que afirma que a filosofia 

é brincalhona e jovial, estando aberta até mesmo para as crianças. 

 

3.  

a) A surpresa decorre de um sentido inesperado que a criança atribui à palavra "atrás" nesse contexto. 

Na fala do adulto, "atrás" indica tempo decorrido, ao passo que, na da criança, assume uma dimensão 

espacial. 

 

b) I.    "É indício de azia e indigestão vomitar a carne tal qual foi engolida." Ou: "O estômago não faz  

      eu trabalho enquanto não mudam o aspecto e a forma daquilo que se lhe deu a digerir." 

 

II.   Estão sendo comparados pensamento e alimentação. 
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Exercícios de calorimetria 
12 

nov 

EXERCÍCIOS   
 

1. Durante a primeira fase do projeto de uma usina de geração de energia elétrica, os engenheiros da 

equipe de avaliação de impactos ambientais procuram saber se esse projeto está de acordo com as 

normas ambientais. A nova planta estará localizada à beira de um rio, cuja temperatura média da água 

é de 25 °C, e usará a sua água somente para refrigeração. O projeto pretende que a usina opere com 

1,0 MW de potência elétrica e, em razão de restrições técnicas, o dobro dessa potência será dissipada 

por seu sistema de arrefecimento, na forma de calor. Para atender a resolução número 430, de 13 de 

maio de 2011, do Conselho Nacional do Meio Ambiente, com uma ampla margem de segurança, os 

engenheiros determinaram que a água só poderá ser devolvida ao rio com um aumento de temperatura 

de, no máximo, 3 °C em relação à temperatura da água do rio captada pelo sistema de arrefecimento. 

Considere o calor específico da água igual a 4 kJ/(kg °C). 

 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

2. Uma garrafa térmica tem como função evitar a troca de calor entre o líquido nela contido e o ambiente, 

mantendo a temperatura de seu conteúdo constante. Uma forma de orientar os consumidores na 

compra de uma garrafa térmica seria criar um selo de qualidade, como se faz atualmente para informar 

o consumo de energia de eletrodomésticos. O selo identificaria cinco categorias e informaria a 

variação de temperatura do conteúdo da garrafa, depois de decorridas seis horas de seu fechamento, 

por meio de uma porcentagem do valor inicial da temperatura de equilíbrio do líquido na garrafa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

3. O aproveitamento da luz solar como fonte de energia renovável tem aumentado significativamente nos 

últimos anos. Uma das aplicações e o aquecimento de água (págua = 1 kg/L) para uso residencial. Em 

um local, a intensidade da radiação solar efetivamente captada por um painel solar com área de 1 m² e 

de 0,03 kW/m². O valor do calor específico da água é igual 4,2 kJ/(kg ℃). 

℃ ℃  

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  
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4. No manual fornecido pelo fabricante de uma ducha elétrica de 220 V é apresentado um gráfico com a 

variação da temperatura da água em função da vazão para três condições (morno, quente e 

superquente). Na condição superquente, a potência dissipada é de 6500 W. Considere o calor 

específico da água igual a 4200 J/(Kg℃) e densidade da água igual a 1 Kg/L 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

5. Em um recipiente de capacidade térmica desprezível, 300 g de água, inicialmente a 20 ℃, foram 

aquecidos. Após 2,0 minutos, quando a temperatura da água era de 40 ℃, mais 300 g de água a 20 ℃ 

foram adicionados ao recipiente. Considerando que não ocorreu perda de calor da água para o meio 

e que a fonte fornece calor a uma potência constante durante o processo, o tempo decorrido, após a 

adição de água, para que a temperatura da água atingisse 80 ℃ foi de 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

6. Um médico residente em Vitória, no Espírito Santo, quer aplicar num paciente compressas de um gel 

que funciona à temperatura de 15 ℃. O médico possui um recipiente com meio litro de água à 

temperatura ambiente (25 ℃) e necessita abaixar essa temperatura para 15 ℃. O médico pensa em 

misturar certa massa de gelo na água alcançar seu objetivo e possui esferas de gelo de 5 g cada. Sabe 

que o calor específico do gelo vale 0,5 cal g/℃, da água vale 1cal g/℃ e que o calor de fusão do gelo 

é de 80 cal/g. Considere a densidade da água igual a 1kg/L. 

℃

 

a)  

b)  

c)  

d)  

7. Dois blocos A e B, ambos do mesmo material, são colocados em contato no interior de um calorímetro 

ideal para que estejam isolados de influências externas. Considerando o calor específico do material 

(c), bem como considerando que a massa do bloco B (mB) é igual ao dobro da massa do bloco A (mA); 

que a temperatura inicial do bloco B (TB) é igual ao triplo da temperatura inicial do bloco A (TA) e que 

TA = 60 ℃, pode-se afirmar que, quando alcançado o equilíbrio térmico do sistema, a temperatura de 

equilíbrio (Teq) será igual a: 

a) ℃ 

b) ℃ 

c) ℃ 

d) ℃ 

e) ℃ 
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8. Um ferro elétrico utilizado para passar roupas está ligado a uma fonte de 110 V, e a corrente que o 

atravessa é de 8 A. O calor específico da água vale 1cal/(g. ℃), e 1 caloria equivale a 4,18 J. A quantidade 

de calor gerada em 5 minutos de funcionamento desse ferro seria capaz de elevar a temperatura de 3 

quilos de água a 20 ℃  

 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

9. Um ciclista decide pedalar pela cidade e leva uma garrafa térmica para fazer sua hidratação adequada. 

Querendo beber água gelada ao final de um longo treino, o ciclista coloca inicialmente 200 g de água 

a 25 ℃ e 400 g de gelo a - 25 ℃. Supondo que a garrafa seja fechada hermeticamente, que não haja 

trocas de energia com o ambiente externo e que o equilíbrio térmico tenha sido atingido, o ciclista ao 

abrir a garrafa encontrará: 

 

 ℃  ℃

 

a) ℃  

b) ℃  

c)  

d)  

e)  

10. Um conjunto de placas de aquecimento solar eleva a temperatura da água de um reservatório de 500 

litros de 20°C para 47°C em algumas horas. Se no lugar das placas solares fosse usada uma resistência 

elétrica, quanta energia elétrica seria consumida para produzir o mesmo aquecimento? 

 

a)  

b)  

c)  

d)  
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9. c 

 
10. a 
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Exercícios de Termodinâmica (1ª lei) 
12 

nov 
 

EXERCÍCIOS 
 

 

1. No estudo da termodinâmica dos gases perfeitos, são parâmetros básicos as grandezas físicas 

quantidade de calor (Q), trabalho (W) e energia interna (U), associadas às transformações que um gás 

perfeito pode sofrer. 

 
I. 

 
II. 

Δ  
III. 

Δ

 

 
a)  
b)  
c)  
d)  

2. A primeira lei da termodinâmica para sistemas fechados foi originalmente comprovada pela observação 

empírica, no entanto é hoje considerada como a definição de calor através da conservação da energia 

e da definição de trabalho em termos de mudanças nos parâmetros externos de um sistema. 

 

a)  
b) 

 
c) 

 
d) 

 
e) 

 

3. Em um laboratório de física são realizados experimentos com gás que, para fins de análises 

termodinâmicas, pode ser considerado um gás ideal. Da análise de um dos experimentos, em que o 

gás foi submetido a um processo termodinâmico, conclui-se que todo calor fornecido ao gás foi 

convertido em trabalho. 

 
a)  
b)  
c)  
d)  
e)  
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4. Dois moles de um gás ideal podem ser levados do estado inicial a um estado final por três processos 

diferentes (1, 2 e 3), conforme ilustra o diagrama pressão p em função do volume V a seguir. Então, 

acerca do calor absorvido pelo gás, é CORRETO afirmar que 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

5. Um sistema termodinâmico constituído de n mols de um gás perfeito monoatômico desenvolve uma 

transformação cíclica ABCDA representada no diagrama a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)  

b) 

 

c)  

d)  

6. O diagrama PV da figura mostra, para determinado gás ideal, alguns dos processos termodinâmicos 

possíveis. Sabendo-se que nos processos AB e BD são fornecidos ao gás 120 e 500 joules de calor, 

respectivamente, a variação da energia interna do gás, em joules, no processo ACD será igual a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  
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7. Analise as proposições com relação às leis da termodinâmica. 

I. 

 

II.  

III. 

 

 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

8. Um extintor de incêndio de CO2 é acionado e o gás é liberado para o ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)  

b) 

 

c)  

d)  

e)  

9. Um gás ideal sofre uma compressão isobárica sob a pressão de 4.10³ N/m² e o seu volume diminui 0,2 

m³. Durante o processo, o gás perde 1,8.10³ J de calor. A variação da energia interna do gás foi de 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  
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10. A figura ilustra os diversos processos termodinâmicos a que um gás é submetido em uma máquina 

térmica. Os processos AB e DE são isocóricos, EA e CD são adiabáticos, e o processo BC é isobárico. 

Sabendo que a substância de trabalho dessa máquina é um gás ideal, determine a sua eficiência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  
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8. c 

9. d 
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MHS: Movimento Harmônico Simples 
14 

nov 
 

RESUMO   
 

 

Sistema Massa-Mola 
Consideremos um sistema massa-mola como o conjunto de um corpo de massa m e uma mola de constante 

elástica k. Prende-se o corpo numa extremidade da mola e a outra extremidade em um suporte fixo. Ao 

colocar o sistema para oscilar, dizemos que o corpo está em um Movimento Harmônico Simples (MHS). 

 
Desprezando qualquer efeito de atrito ou perda de energia, a resultante das forças que atuam no sistema será 

a força elástica. 

Podemos definir então, o período do MHS: 

𝑻 = 𝟐𝝅√
𝒎

𝒌
 

 
Note que o período do sistema massa-mola não depende da amplitude do movimento ou do plano do MHS 

(podendo ser um movimento vertical, horizontal ou inclinado), mas da massa do corpo e da constante da 

mola. 

 

Pêndulo Simples 
Consideremos um sistema de pêndulo como o conjunto de um corpo de massa m e um fio de massa 

-se o corpo numa extremidade do fio e a outra extremidade no teto. Ao 

afastar o corpo da vertical de equilíbrio e abandoná-lo, o pêndulo inicia um movimento de vaivém, ou seja, 

MHS. 

O período do pêndulo pode ser definido como: 

𝑻 = 𝟐𝝅√
𝒍

𝒈
 

 
Note que o período do pêndulo não depende da massa do corpo ou da amplitude de oscilação, mas apenas 

do comprimento do fio e da aceleração da gravidade local. 

 

Energia no MHS 
• Potencial 

A energia potencial de um sistema massa-mola pode ser definida como: 

𝑬𝒑𝒆 =
𝒌𝒙𝟐

𝟐
 

 

• Mecânica 

Como o trabalho das forças não-conservativas é nulo, temos a conservação da energia mecânica do 

sistema massa-mola. Quando a mola está distendida o máximo possível (x=+a), o sistema possui energia 

potencial máxima. Quando a mola está na posição de relaxamento (x=0), a energia potencial é nula. 
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A energia potencial máxima é: 

 

𝑬𝒑𝒆 =
𝒌𝒙𝟐

𝟐
  𝑐𝑜𝑚 𝑥 = 𝑎 →  𝑬𝒑𝒆 (𝒎á𝒙) =

𝒌𝒂𝟐

𝟐
 

 
Como na posição x=+a o corpo tem velocidade nula, podemos concluir que: 

𝑬𝑴 = 𝑬𝑪 + 𝑬𝒑𝒆 

 

𝑬𝑴 =
𝒌𝒂𝟐

𝟐
 

 

• Cinética 

Ao continuarmos considerando a energia mecânica conservada, podemos dizer que: 

 
𝑬𝑴 = 𝑬𝑪 + 𝑬𝒑𝒆    →    𝑬𝑪 = 𝑬𝑴 − 𝑬𝒑𝒆 

 

𝑬𝑪 =
𝒌𝒂𝟐

𝟐
−

𝒌𝒙𝟐

𝟐
=

𝒌

𝟐
(𝒂𝟐 − 𝒙𝟐) 

Gráfico das energias 
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EXERCÍCIOS 
 

 

1. Christiaan Huygens, em 1656, criou o relógio de pêndulo. Nesse dispositivo, a pontualidade baseia-se 

na regularidade das pequenas oscilações do pêndulo. Para manter a precisão desse relógio, diversos 

problemas foram contornados. Por exemplo, a haste passou por ajustes até que, no início do século 

XX, houve uma inovação, que foi sua fabricação usando uma liga metálica que se comporta 

regularmente em um largo intervalo de temperaturas. 
YODER, J. G. Unrolling Time: Christiaan Huygens and the mathematization of nature. Cambridge: Cambridge University 

Press, 2004 (adaptado). 

Desprezando a presença de forças dissipativas e considerando a aceleração da gravidade constante, 

para que esse tipo de relógio realize corretamente a contagem do tempo, é necessário que o(a)  

a) comprimento da haste seja mantido constante.    
b) massa do corpo suspenso pela haste seja pequena.    
c) material da haste possua alta condutividade térmica.    
d) amplitude da oscilação seja constante a qualquer temperatura.    
e) energia potencial gravitacional do corpo suspenso se mantenha constante.    

2. Um objeto preso por uma mola de constante elástica igual a 20 N m  executa um movimento 

harmônico simples em torno da posição de equilíbrio. A energia mecânica do sistema é de 0,4 J  e as 

forças dissipativas são desprezíveis. A amplitude de oscilação do objeto é de:  

a) 0,1 m    
b) 0,2 m    
c) 1,2 m    
d) 0,6 m    
e) 0,3 m    

3. A figura abaixo representa o movimento de um pêndulo que oscila sem atrito entre os pontos 1x  e 2x .  

 
Qual dos seguintes gráficos melhor representa a energia mecânica total do pêndulo  TE   em função 

de sua posição horizontal?  

a)  c)  e)  

b)  d)  
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4. Uma mola ideal está suspensa verticalmente, presa a um ponto fixo no teto de uma sala, por uma de 

suas extremidades. Um corpo de massa 80 g  é preso à extremidade livre da mola e verifica-se que a 

mola desloca-se para uma nova posição de equilíbrio. O corpo é puxado verticalmente para baixo e 

abandonado de modo que o sistema massa-mola passa a executar um movimento harmônico simples. 

Desprezando as forças dissipativas, sabendo que a constante elástica da mola vale 0,5 N m  e 

considerando 3,14,π =  o período do movimento executado pelo corpo é de  

a) 1,256 s    
b) 2,512 s    
c) 6,369 s    
d) 7,850 s    
e) 15,700 s    

5. Em um parque de diversões, existe uma atração na qual o participante tenta acertar bolas de borracha 

na boca da figura de um palhaço que, presa a uma mola ideal, oscila em movimento harmônico simples 

entre os pontos extremos A e E, passando por B, C e D, de modo que em C, ponto médio do segmento 

AE,  a mola apresenta seu comprimento natural, sem deformação. 

 
Uma pessoa, ao fazer suas tentativas, acertou a primeira bola quando a boca passou por uma posição 

em que o módulo de sua aceleração é máximo e acertou a segunda bola quando a boca passou por 

uma posição onde o módulo de sua velocidade é máximo. Dos pontos indicados na figura, essas duas 

bolas podem ter acertado a boca da figura do palhaço, respectivamente, nos pontos  

a) A e C.    
b) B e E.    
c) C e D.    
d) E e B.    
e) B e C.    

6. Uma criança de massa 25 kg  brinca em um balanço cuja haste rígida não deformável e de massa 

desprezível, presa ao teto, tem 1,60 m  de comprimento. Ela executa um movimento harmônico 

simples que atinge uma altura máxima de 80 cm  em relação ao solo, conforme representado no 

desenho abaixo, de forma que o sistema criança mais balanço passa a ser considerado como um 

pêndulo simples com centro de massa na extremidade P  da haste. Pode-se afirmar, com relação à 

situação exposta, que 

 

Dados: intensidade da aceleração da gravidade 
2g 10 m / s=  

considere o ângulo de abertura não superior a 10 .   

a) a amplitude do movimento é 80 cm.     

b) a frequência de oscilação do movimento é 1,25 Hz.     

c) o intervalo de tempo para executar uma oscilação completa é de 0,8 s.π     

d) a frequência de oscilação depende da altura atingida pela criança.    
e) o período do movimento depende da massa da criança.    
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7. Um macaco tem o hábito de se balançar em um cipó de 10 m  de comprimento. 

Se a aceleração gravitacional local for 
210 m s ,  qual o período de oscilação do macaco?  

a) 2 s    
b) 2 sπ     

c) 1 s    
d) sπ     

e) 0,5 s    

8. Um determinado pêndulo simples oscila com pequena amplitude em um dado local da superfície 

terrestre, e seu período de oscilação é de 8s. Reduzindo-se o comprimento desse pêndulo para 
1

4
 do 

comprimento original, sem alterar sua localização, é correto afirmar que sua frequência, em Hz, será 

de  
a) 2.    
b) 1/2.    
c) 1/4.    
d) 1/8.    
e) 1/16.    

9. Um corpo de massa 1 kg é preso a uma mola e posto a oscilar sobre uma mesa sem atrito, como mostra 

a figura. Sabendo que, inicialmente, o corpo foi colocado à distância de 20 cm da posição de equilíbrio 

e, então, solto, determine a velocidade máxima do corpo ao longo do seu movimento, em m/s. 

Considere que quando o corpo é pendurado pela mola e em equilíbrio, a mola é alongada de 10 cm. 

 

 

10. Dois sistemas oscilantes, um bloco pendurado em uma mola vertical e um pêndulo simples, são 

preparados na Terra de tal forma que possuam o mesmo período. Se os dois osciladores forem levados 

para a Estação Espacial Internacional (ISS), como se comportarão os seus períodos nesse ambiente de 

microgravidade?  

a) Os períodos de ambos os osciladores se manterão os mesmos de quando estavam na Terra.    
b) O período do bloco pendurado na mola não sofrerá alteração, já o período do pêndulo deixará 

de ser o mesmo.    
c) O período do pêndulo será o mesmo, no entanto o período do bloco pendurado na mola será 

alterado.    
d) Os períodos de ambos os osciladores sofrerão modificação em relação a quando estavam na Terra.    
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Exercícios  
 

1. a 

Para oscilações de pequena amplitude, o período do pêndulo simples é 
L

T 2 .
g

π=  

Uma vez que a intensidade do campo gravitacional (g)  é constante, Para o período não se alterar o 

comprimento (L)  da haste deve ser mantido constante.   

2. b  

A energia mecânica (potencial) armazenada em uma mola é dada por: 
2k.x

E
2

=  

Analisando o enunciado e fazendo as devidas substituições, teremos: 

2 2
2k.x 20.x

E 0,4 x 0,04 x 0,2m
2 2

= → = → = → =  em que x representa a amplitude de oscilação do objeto 

que se encontra em M.H.S.   

3. c 

Como se trata de sistema conservativo, a energia mecânica é constante.   

4. b  

Dados: m = 80 g = 0,08 kg; k = 0,5 N/m; π  = 3,14. 

O período do sistema massa-mola é: 

( ) ( )
m 0,08

T 2     T 2 3,14 6,28 0,16 6,28 0,4   
k 0,5

T 2,512 s.

π=  = = = 

=

   

5. a 

O módulo da aceleração é máximo nos pontos onde a força elástica tem intensidade máxima, ou seja, 

onde a mola apresenta deformação máxima, o que corresponde aos pontos A  e E.  

O módulo da velocidade é máximo no ponto central C,  onde toda energia potencial elástica transforma 

-se em energia cinética.   

6. c 

O período de um pêndulo simples, quando oscilando com pequenas amplitudes não depende da massa. 

Calculando o período de oscilação: 

L 1,6
T 2   T 2 2 0,16 2 0,4  

g 10

T 0,8 s.  

π π π π

π

=  = = =  

=

   

7. b 

Dados: L = 10 m; g = 10 m/s2. 

Supondo que as oscilações sejam de pequena amplitude, o período é: 

L 10
T 2 T 2 T 2 s.

g 10
π π π=  =  =    

8. c 

Para oscilações de pequena amplitude, o período (T) de um pêndulo simples de comprimento L, num 

local onde a gravidade é g, é dado pela expressão: 

L
T 2 .

g
π=  



 

 
F

ís
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Assim para as duas situações propostas: 

L
8 2

g T' L g T ' 1
          T ' 4 s.

L 8 4 g L 8 2
4T ' 2

g

1 1
f '     f ' Hz.

T ' 4

π

π


=


 =   =  =


=



=  =

   

9. 02. 

Dados: d = 10 cm = 0,1 m; m = 1 kg; A = 20 cm= 0,2 m; g = 10 m/s2. 

A constante elástica da mola é determinada a partir da condição de equilíbrio do corpo suspenso, 

conforme mostrado na figura. 

 

el

mg 10
F P    kd mg    k     k 100 N / m.

d 0,1
=  =  = =  =  

No MHS horizontal, a energia mecânica se conserva. A velocidade é máxima no ponto de abscissa x = 0, 

onde a energia cinética é máxima e igual à energia potencial elástica nos pontos de deformação máxima, 

que são os extremos da trajetória (x = A).  

Assim: 

( )
2 2
máx

máx

máx

mv kA k 100
    v A 0,2 0,2 10   

2 2 m 1

v 2 m / s.

=  = = = 

=

   

10. b 

O período de oscilação (T) de um pêndulo simples de comprimento L em um local onde o campo 

gravitacional tem intensidade g, para oscilações de pequenas amplitudes, é:  

L
T 2

g
=   .  

Por essa expressão, concluímos que, quando a intensidade do campo gravitacional diminui o período 

aumenta, ou seja, o pêndulo passa a oscilar mais vagarosamente. Na ausência total de gravidade, o 

pêndulo teria período infinito, ou seja, deixaria de oscilar.  

Para um sistema massa-mola (m e k) o período de oscilação (T) é dado por: 

m
T 2

k
=  . 

Vemos nessa expressão que o período desse sistema independe da gravidade local. 

Concluindo: Nesse ambiente de microgravidade, o período do sistema bloco-mola não sofrerá alteração, 

já o período do pêndulo simples deixará de ser o mesmo.   
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Geopolítica do Oriente Médio 
12 

nov 
 

RESUMO   
 

 

Oriente Médio é um termo que se refere a uma área geográfica à volta das partes leste e sul do mar 

Mediterrâneo.  Essa área geográfica inclui países como Turquia, Jordânia, Arábia Saudita, Irã, Iraque, Iêmen 

e a região da Palestina, onde também se encontra o Estado de Israel. 

Apesar das diferentes etnias que ocupam esta região, existem elementos que lhes dão uma identidade 

comum, como a língua árabe e a religião islâmica, professada por algumas sociedades. O islamismo, uma das 

três maiores religiões monoteístas do mundo, possui grande expressividade no Oriente Médio. Outra 

Característica relevante do Oriente Médio é a presença de enormes quantidades de petróleo no subsolo da 

região. Na segunda metade do século XX, o petróleo se tornou a principal matriz energética. Portanto, o 

controle de suas reservas passou a ser de interesse estratégico das principais empresas e potencias políticas 

mundiais.  

  

 
Figura 1.  

Disponível em: <https://descomplica.com.br/blog/historia/resumo-questao-palestina/>. 

 

 Questão Palestina 
 

Durante muitos anos e depois de inúmeras diásporas, os judeus buscavam sua terra santa. No fim do século 

XIX, surgiu o movimento sionista, que tinha como objetivo criar um Estado judeu na região da Palestina, 

considerada berço do judaísmo. No entanto, essa região estava ocupada por árabes-palestinos. Uma grande 

quantidade de judeus, a partir da segunda metade do século XIX, migrou em massa em direção aos territórios 

da Palestina, então habitados por cerca de 500 mil árabes. Essa região é reivindicada pelos judeus por ter 

sido ocupada por eles até a sua expulsão pelo Império Romano, no século III d.C., dando início 

à diáspora (dispersão de judeus pelo mundo). Com a ocupação da área, uma tensão estabeleceu-se entre os 

povos das duas principais religiões do local, o que desencadeou uma série de conflitos. Após o final da 
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Segunda Guerra Mundial (1939-1945), a Organização das Nações Unidas (ONU), que ficou encarregada de 

resolver a situação, estabeleceu um Estado duplo entre as duas nações em 1947. Dessa forma, 

aproximadamente metade do território seria ocupada por cada povo, e Jerusalém, a capital, ficaria sob uma 

administração internacional. Era a Partilha da ONU.  

No ano seguinte, no entanto, Israel não aceitou o tratado e declarou independência na região, dando início 

ao processo de ocupação da Palestina. Em 1964, foi criada a OLP (Organização para a Libertação Palestina), 

liderada por Yasser Arafat, para lutar pelos direitos perdidos por esse povo na região com os acontecimentos 

então recentes. O principal grupo político da OLP, também controlado por Arafat, era o Fatah, um grupo 

moderado ainda hoje existente. 

Com a reação dos países árabes circundantes, que eram contrários à criação do Estado de Israel, teve início 

a Guerra dos Seis Dias em 1967. Em apenas seis dias os israelenses tomaram a Faixa de Gaza e a Península do 

Sinai do Egito, as Colinas de Golã da Síria, Jerusalém Oriental da Jordânia e a Cisjordânia. Mesmo com a 

resolução posterior da ONU em que Israel deveria devolver tais territórios, estes continuaram sob domínio 

israelense por um bom tempo. 

Em 1973, teve início a Guerra do Yom Kippur, em que os países árabes derrotados na Guerra dos Seis Dias 

tentaram reaver os seus territórios. Todavia, Israel conseguiu uma nova vitória, pois contava com o apoio 

indireto dos Estados Unidos. Os países árabes da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) 

realizaram uma grande represália aos Estados Unidos, prejudicando toda a economia mundial: aumentaram 

os preços do barril de petróleo em 300%, iniciando a primeira crise do petróleo, de 1973. 

Em 1979, Israel decidiu pela devolução da Península de Sinai para o Egito após a mediação dos Estados Unidos 

no sentido de selar um acordo entre os dois países, chamado de Acordos de Camp David. Com isso, os 

egípcios tornaram-se os primeiros povos árabes a reconhecer oficialmente o Estado de Israel, gerando 

profunda revolta entre os demais países da região. 

No ano de 1987 chegou ao auge a Primeira Intifada, uma revolta espontânea da população árabe palestina 

contra o Estado de Israel, quando o povo atacou com paus e pedras os tanques e armamentos de guerra 

judeus. A reação de Israel foi dura e gerou um dos maiores massacres do conflito, o que desencadeou uma 

profunda revolta da comunidade internacional em virtude do peso desproporcional do uso da força nas áreas 

da Faixa de Gaza e da Cisjordânia. No mesmo ano, foi criado o Hamas, que, mais radical, visava à destruição 

completa do Estado de Israel, ao contrário da OLP, que objetivava apenas a criação da Palestina. 

Em 1993, mediado pelos Estados Unidos, israelenses e palestinos assinaram os Acordos de Oslo, no qual 

representantes da OLP reconheceram a criação do Estado de Israel. No entanto, atualmente, setores radicais 

israelenses e palestinos ainda mantêm intensos conflitos pela ocupação da região da Palestina. 

 
Figura 2.  

Disponível em: <http://s3-sa-east-1.amazonaws.com/descomplica-blog/wp-content/uploads/2015/09/mapa_israel_palestina.jpg>. 

 
 

http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/historiageral/guerra-dos-seis-dias.htm
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A Questão Curda 
 

Os curdos formam uma etnia composta por cerca de 30 milhões de pessoas, são descendentes do reino 

mesopotâmico ou medo-persa e habitam uma região localizada em seis diferentes países: Turquia, Armênia, 

Azerbaijão, Iraque, Irã e Síria. Em geral, os curdos professam a religião islâmica e reivindicam a área em que 

ocupam nesses países para a criação de um Estado chamado Curdistão. Não obstante, a questão 

curda estabelece-se no fato de esse povo formar a maior nação sem um Estado territorial. 

Até a Segunda Guerra Mundial, os curdos habitavam áreas correspondentes ao que era os Impérios Turco-

Otomano e Persa, respectivamente. Atualmente, eles habitam os países sucessores ou herdeiros desses 

impérios, com destaque maior para o Iraque e a Turquia, onde seus gritos por independência foram 

duramente reprimidos. No território iraquiano, a maior onda de violência aconteceu durante o governo de 

Saddam Husseim, que reprimiu duramente todo e qualquer ativismo curdo, incluindo o uso de armas 

químicas nos anos 1990. Na Turquia, ainda nos dias atuais, os curdos são duramente reprimidos em suas 

manifestações pelo Estado, e a comemoração de suas datas nacionais e o ensino da língua curda  

o indoirani e alguns outros dialetos  nas escolas são vedados. 

Em resposta às duras repressões, os curdos organizaram-se em diversos grupos armados ligados ao PKK 

(Partido dos Trabalhadores Curdos). Os curdos estão na linha de frente de vários conflitos e disputas 

territoriais geopolíticas no Oriente Médio. No Iraque, por exemplo, eles vêm formando a principal linha de 

resistência que impede a expansão do grupo terrorista Estado Islâmico, que pretende constituir um Estado 

regido pela sharia (lei islâmica). Já na guerra civil da Síria, embora boa parte dos curdos tenha optado pela 

neutralidade, alguns deles formam grupos que atuam contra o governo de Bashar al-Assad e também contra 

alguns grupos jihadistas que tentam tomar o poder no país, em uma complexa disputa geopolítica. 

 

A Guerra Irã x Iraque (1980  1988) 
 

No Iraque, vizinho do Irã, cerca de 60% da população é xiita. Saddam Hussein, militar sunita, passou a temer 

que a revolução islâmica se alastrasse também em seu país. Com apoio dos EUA e alegando questões 

territoriais o Iraque declarou guerra contra o Irã. O conflito durou oito anos, causou mais de um milhão de 

mortes e fez o preço do barril disparar.  

 

Primeira Guerra do Golfo  
 

Sob alegação de que o Kuwait estaria provocando a queda do preço do petróleo no mercado internacional, 

Saddam Hussein invadiu o país vizinho em agosto 1990. Os EUA coordenaram uma formação militar 

internacional para atacar o Iraque e forçar sua retirada do Kuwait. Saddam permaneceu no comando do país 

por conseguir, de alguma forma, controlar as tensões internas entre sunitas, xiitas e curdos.  

 

Segunda Guerra do Golfo  
  

Em 2003, os EUA atacaram novamente o Iraque, dando início a um novo conflito. Alegando uma suposta 

produção de armas químicas de destruição em massa, a ação militar ignorou a resolução da ONU, contrária 

ao ataque. O líder Saddam Hussein foi capturado por tropas norte-americanas e entregue a justiça iraquiana, 

sendo julgado e condenado a morte em 2006. Somente em 2011 o presidente Barack Obama iniciou a retirada 

de soldados do Iraque sem que a situação política estivesse pacificada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
G

e
o

. 

EXERCÍCIOS 
  

 

1. Sobre o assunto abordado na notícia a seguir, analise as seguintes afirmativas: 

 
Centenas de palestinos tentam atravessar a fronteira entre Israel e Síria 

Fonte: Exame.com 

a) O confronto entre israelitas e palestinos envolve questões geopolíticas complexas, relacionadas à 

posse de territórios. Os palestinos reivindicam um Estado próprio e soberano. 

b) Os Estados Unidos se posicionam como mediadores de uma possível solução em que Israel possa 

existir pacificamente com um novo Estado palestino, criado nos territórios da Síria e do Iraque. 

c) O plano de Partilha da Palestina foi aprovado em 1945, tendo o território judeu sido reconhecido 

em 1946, quando a criação do Estado da Palestina e do Estado de Israel foi oficialmente instituída. 

d) Com a derrota da guerra de 1945, cerca de meio milhão de judeus e palestinos foram obrigados a 

deixar a terra onde viviam para se refugiarem na Arábia Saudita e na Síria. 

2. No mundo atual presenciamos conflitos étnicos, religiosos e povos sem um Estado-Nação definido, 

como no caso o povo curdo. A população curda chega a 26,3 milhões nos principais países onde esta 

população vive. 
TAMDJIAN,2005. 

Com base na informação, é correto afirmar que os curdos vivem principalmente: 

a) Na faixa de gaza entre a Palestina e Israel em que os conflitos são frequentes mediante a disputa 

de territórios, o povo curdo sofre a violência e é excluso de direitos. 

b) Na antiga Alemanha Oriental, com o fim da guerra fria os curdos ficaram sem pátria. 

c) Nas Repúblicas Independentes da antiga União das Repúblicas Soviéticas como Lituânia, Estônia, 

Letônia, em que as disputas pelo território têm ocorrido com um grande número de genocídio. 

d) Em países do Oriente Médio como Turquia, Síria, Irã, Iraque e Armênia em que os curdos não têm 

direitos políticos e são discriminados pelos governos. 

e) Em países do Oriente Médio como Arábia Saudita, Iraque, Iêmen, Israel, Líbano e Jordânia em que 

o petróleo tem sido um dos fatores pela disputa do território em que os curdos ficaram exclusos 

e sem pátria. 
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3.   

 
No Oriente Médio, a água é um recurso precioso e uma fonte de conflito. A escassez de recursos 

hídricos está aumentando as tensões políticas entre países e dentro deles, e entre as comunidades e 

os interesses comerciais. A Guerra dos Seis Dias, em 1967, foi, em parte, a resposta de Israel à proposta 

da Jordânia de desviar o rio Jordão para seu próprio uso. A terra tomada na guerra deu-lhe acesso não 

apenas às águas das cabeceiras do Jordão, como também o controle do aquífero que há por baixo da 

Cisjordânia, aumentando assim os recursos hídricos em quase 50%. 
Robin Clarke e Jannet King. O Atlas da Água, 2005. Adaptado. 

A partir da leitura do mapa e do texto, pode-se afirmar que a água é uma questão importante nas 

negociações entre 

a) o Iraque e os turcos. 

b) os palestinos e a Síria. 

c) o Líbano e a Síria. 

d) os iranianos e o Iraque. 

e) Israel e os palestinos. 

4. Observe a área destacada pelas hachuras no mapa ao lado. Ela representa uma região de grande 

importância geopolítica pela sua localização na confluência entre Europa, Ásia e África; por ser o berço 

do judaísmo, do cristianismo e do islamismo e por ser detentora das maiores reservas de petróleo do 

mundo. 

 
Esta conflituosa região é denominada de 

a) Extremo Oriente. 

b) Leste Europeu. 

c) Oriente Médio. 

d) Bálcãs. 

e) Cáucaso. 
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5. Sobre o contexto geopolítico, apresentado na figura a seguir, é CORRETO afirmar que 

 

 

a) os Estados Unidos da América pretendem reforçar o regime absolutista da Turquia, país que está 

situado no limite entre a Europa e a Ásia e vem enfrentando uma série de críticas do Mercosul 

sobre a falta de respeito às liberdades públicas. 

b) Israel, Arábia Saudita, Síria, Jordânia e Turquia são países aliados militares dos Estados Unidos e 

promovem, em conjunto, uma geopolítica de enfrentamento ao território Curdo que briga pelo 

uso das águas dos rios Tigre e Eufrates. 

c) os países, literalmente referidos na figura, localizam-se no Oriente Médio e possuem grande 

importância econômica e geoestratégica. Essa região é de grande interesse de potências 

mundiais, além de apresentar, de forma geral, conflitos religiosos, sociais e territoriais. 

d) Israel, Arábia Saudita, Síria, Jordânia e Turquia concentram parte das reservas mundiais de 

petróleo e também de gás natural, razões pelas quais esses países de tradição islamita se unem 

politicamente contra os Estados Unidos. 

e) a Jordânia é o único país do Oriente Médio onde a água é foco de disputas e, até, de conflitos 

militares. Com o crescimento econômico e a expansão da agricultura, esse país vem recebendo 

apoio incondicional dos Estados Unidos. 

6. Analise o mapa 

 
a) Por que Israel recebeu um grande volume de investimentos militares dos Estados Unidos neste 

período?  

b) Aponte e explique uma característica atual das relações entre os Estados Unidos e Israel. 

 

 

 

 

 



 

 
G

e
o

. 

7. Em 1947, a Organização das Nações Unidas (ONU) aprovou um plano de partilha da Palestina que previa 

a criação de dois Estados: um judeu e outro palestino. A recusa árabe em aceitar a decisão conduziu 

ao primeiro conflito entre Israel e países árabes. A segunda guerra (Suez, 1956) decorreu da decisão 

egípcia de nacionalizar o canal, ato que atingia interesses anglofranceses e israelenses. Vitorioso, Israel 

passou a controlar a Península do Sinai. O terceiro conflito árabeisraelense (1967) ficou conhecido 

como Guerra dos Seis Dias, tal a rapidez da vitória de Israel. Em 6 de outubro de 1973, quando os judeus 

comemoravam o Yom Kippur (Dia do Perdão), forças egípcias e sírias atacaram de surpresa Israel, que 

revidou de forma arrasadora. A intervenção americano-soviética impôs o cessar-fogo, concluído em 

22 de outubro. A partir do texto acima, assinale a opção correta. 

a) A primeira guerra árabe-israelense foi determinada pela ação bélica de tradicionais potências 

européias no Oriente Médio.  

b) Na segunda metade dos anos 1960, quando explodiu a terceira guerra árabe-israelense, Israel 

obteve rápida vitória.  

c) A guerra do Yom Kippur ocorreu no momento em que, a partir de decisão da ONU, foi 

oficialmente instalado o Estado de Israel.  

d) A ação dos governos de Washington e de Moscou foi decisiva para o cessar-fogo que pôs fim ao 

primeiro conflito árabeisraelense. 

e) Apesar das sucessivas vitórias militares, Israel mantém suas dimensões territoriais tal como 

estabelecido pela resolução de 1947 aprovada pela ONU. 

8. O aumento do número de mortes de soldados das forças de ocupação do Iraque, mesmo após o 

anúncio do final da guerra pelo governo dos Estados Unidos, deve-se à:  

a) participação tardia da Rússia, que procurou salvaguardar seus interesses geopolíticos na região.  

b) reação da população iraquiana, que não aceita a presença de estrangeiros no país.  

c) redução do efetivo militar norte-americano para cortar as despesas com a ocupação.  

d) ação da inteligência norte-americana, que conseguiu isolar os dirigentes procurados, sem destruir 

as cidades.  

e) maior vulnerabilidade da população em função da ausência de governo local. 

9. O Oriente Médio é, historicamente, zona de tensões entre povos, nações e países. Em 2006, ocorreram 

conflitos armados nas fronteiras de Israel, Palestina e Líbano, envolvendo exército e grupos armados. 

Sobre os conflitos, analise as afirmações seguintes.  

I. O grupo Hamas, acusado por Israel pela morte e seqüestro de soldados na região da Faixa de 

Gaza, é um movimento que luta pela formação do Estado Independente da Palestina e se opõe à 

existência do Estado de Israel.  

II. O grupo Hezbollah luta pela desocupação israelense nos territórios de Gaza e Golã e pela 

demarcação de Jerusalém como território independente, devido à sua importância religiosa para 

católicos, judeus e muçulmanos.  

III. Além dos conflitos de ordem histórica, religiosa e política, a região apresenta tensões decorrentes 

da escassez de recursos hídricos, como o interesse no controle das nascentes do rio Jordão.  

IV. Uma das zonas de tensão é a fronteira do Líbano, onde se encontram as nascentes do rio Jordão, 

área estratégica para o acesso e controle da água doce disponível na região. 

Estão corretas as afirmações:  

a) I e III, apenas.  

b) I e IV, apenas. 

c) II e III, apenas.  

d) III e IV, apenas.  

e) II e IV, apenas. 

10. Nos Jogos Olímpicos de Atenas de 2004, um judoca iraniano se recusou a lutar com um atleta 

israelense, apesar de ser um dos favoritos à medalha de ouro. Com essa atitude, ele reafirmou  

a) o alcorão, que proíbe o contato físico com seguidores de outra religião.  

b) o fair-play, princípio olímpico definido pelo barão de coubertin.  

c) a política externa iraniana, que é contra a manutenção do estado de israel.  

d) o espírito olímpico, que proíbe guerra entre países durante os jogos.  

e) a decisão do Conselho de Segurança da ONU, que aprovou um embargo à Israel. 
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GABARITO 

 

 

Exercícios  
 

1. a 

O conflito entre Israel e palestina se dá por questões que envolve a territorialização de diferentes povos 

em diferentes tempos sobre um mesmo território.  

2. d 

Os curdos são uma etnia do oriente médio que atualmente fogem dos ataques do Estado Islâmico e criam 

novas formas de ocupação. Eles sofrem muito preconceito por terem outra cultura, língua e religião da 

maioria mulçumana. A cidade de Kobani por exemplo é uma cidade independente, curda, mais 

conhecida como Rojava, forte alvo de ataques do Estado Islâmico. O grupo que defende essa cidade 

principalmente é conhecido como YPG - Unidade de defesa do povo.   

3. e 

A faixa de gaza é um estreito território palestino na costa oeste de Israel que carrega muita pobreza e 

conflitos por ainda ser controlada pelos israelenses.   

4. c 

A área delimitada no mapa corresponde ao oriente médio, parte do continente asiático. Ele é médio pela 

perspectiva europeia e estadunidense, ficando no meio entre a Europa e o restante do oriente. Para dar 

uma outra nomenclatura, os povos buscam falar mundo árabe, que também não é o termo ideal por 

excluir o Irã e Casaquistão que não possuem cultura majoritariamente árabe. 

5. c 

Desde a segunda guerra mundial, a solidariedade do mundo em relação aos judeus passou a ser grande, 

pelo grande massacre ocorrido na Europa contra essa população. Desta forma, houve a criação de Israel 

composto majoritariamente por judeus, sobrepondo-se ao território de conflito com os palestino.  

6.  

a) A década de 1980 iniciou-se com o conflito Irã Iraque e a invasão do Afeganistão pela URSS, que só 

terminaria em 1989. É também nesse período que houve a consolidação de uma República Islâmica 

no Irã, apoiada na figura do então Ayatolá Komeini  fato que ameaçou os interesses norte-

americanos na região, além de representar um risco para a estabilidade do Estado de Israel. Está 

também implícita a questão do petróleo, controlado em grande parte pelos países do Golfo Pérsico. 

b) Esses países atuam hoje, praticamente, como aliados na luta contra o terrorismo internacional e seus 

desdobramentos. Nos últimos anos, o apoio dos EUA não se demonstrou irrestrito e várias foram as 

tentativas de reconciliação e acordos para a paz entre palestinos e israelenses, intermediados pelos 

norte-americanos. 

7. b 

A guerra referida nas alternativas é a chamada guerra dos seis dias, onde Israel obteve significativa 

vantagem em relação ao porte bélico e preparação para a disputa, causando uma vitória rápida. 

8. b 

Para além do incomodo com a presença estrangeira, a presença ostensiva de militares armados aumentou 

os índices de violência, onde o conflito se mostra para além do confronto mas também ideológico.  

9. a 

O Hamas é uma organização terrorista palestina sunita. Eles possuem poder político e armado, sendo um 

dos principais movimentos terroristas fundamentalistas Islâmicos da Palestina. 

10. c 

O Iraque já se posicionou contra Israel a favor da palestina mas continua fazendo acordos comerciais. O 

Iraque também é bem pobre e chegou a mandar parte de sua população para a guerra na palestina e 

financiando esse tipo de ação.  
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Conflitos, migrações e extremismos 
12 

nov 
 

RESUMO   
 

 

Migração 

Migrante é todo aquele indivíduo que se desloca de um local para outro em busca de melhores condições 

que aquelas encontradas na área de origem. Nesse sentido, existem alguns termos que ajudam a entender se 

essa pessoa está saindo ou chegando. São eles: 

 

Emigrante: refere-se ao indivíduo ou população que sai de uma área. 

Imigrante: refere-se ao indivíduo ou população que chega em uma área. 

 

Devido aos fatores atrativos e repulsivos, é possível falar de países de emigrantes e de imigrantes. Nos últimos 

anos, os principais movimentos migratórios adquiriram um caráter econômico em que alguns países se 

destacaram como países de emigração, como México, Índia e Cuba, e outros como países de imigração, 

como Canadá, Estados Unidos e Austrália.  

 

O exemplo mais conhecido de migração mundial é a de latinos para os Estados Unidos, destacando-se a 

migração ilegal através da fronteira México-Estados Unidos, apesar de ser completamente fechada, com a 

presença de câmeras, sensores, muros e guardas. Visando à redução da entrada de latinos, o país adotou 

diversas medidas, como a legalização dos latinos que já residem no país, o fortalecimento da fronteira e o 

estímulo à instalação de indústrias maquiladoras no México. 

 

Em alguns casos, a realidade enfrentada pelos migrantes em seu novo local de residência é diferente do 

esperado, enfrentando a exploração de mão de obra, o preconceito (xenofobia) e a ausência de direitos 

sociais. 

 

➢ Migrações internacionais: a relação entre o Brasil e o mundo 

Um dos maiores movimentos migratórios de emigração do Brasil é em direção ao Japão, principalmente após 

ao milagre econômico japonês. Este crescimento criou novas oportunidade de trabalho, atraindo grandes 

contingentes populacionais do Brasil, principalmente indivíduos descendentes de japoneses devido à 

proximidade cultural, os chamados Dekasseguis, que acabam sendo alocados em trabalhos pouco 

valorizados. 

 

Além do Japão, EUA e Portugal também são alguns dos principais destinos de brasileiros que saem do país 

em busca de melhores condições de vida. Destacam-se ainda os Brasiguaios, brasileiros que migram para o 

Paraguai e lá se tornam donos de terra, sobretudo para o cultivo de soja. 

 

➢ Os refugiados 

Definem-se como refugiados pessoas que deixam seus países para escapar da guerra e da perseguição 

(política, econômica, étnica, religiosa) e que podem provar isso de alguma forma. Diferenciar o que é um 

imigrante de um refugiado parece ser complexo. A questão é saber se a pessoa está sendo empurrada para 

fora de seu país ou se está sendo atraída por outro país. De acordo com a Convenção de Refugiados de 1951, 

realizada pela ONU, desde que solicitado o asilo, essas pessoas não podem ser enviadas de volta aos países 

onde suas vidas são ameaçadas. Nos últimos anos, tem-se observado o grande número de migrantes em 

direção à Europa, sobretudo indivíduos advindos da Síria e da Líbia. Entre as razões desse deslocamento, 

destaca-se a guerra civil, como a verificada na Síria, com a atuação do Estado Islâmico, que gera uma 

instabilidade política no país. 
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Extremismo 
 

➢ O crescimento do extremismo 

 

No mundo atual, para entender a dinâmica geopolítica, é necessário analisar a volta do Nacionalismo e do 

Radicalismo religioso. A volta do radicalismo religioso está ligada com a falta de perspectiva em sociedades 

muito pobres e desestruturadas por guerras como uma fonte de motivação para o ingresso em grupos 

radicais.  

A Europa como berço do estado moderno o qual nasceu fortemente ligado ao processo de laicização, 

fazendo com que a religião fosse considerada uma questão doméstica. Porém, as opiniões sobre o assunto 

começaram a mudar durante a década de 1990, quando explodiram conflitos religiosos na Europa - até então, 

imaginava que por ser o berço do iluminismo e da laicização, estaria livre do radicalismo religioso.  

Desde então, a religiosidade passou a contar as disputas políticas mais que se esperava. Os países europeus 

vêm se preocupando cada vez mais em impedir o avanço da religião islâmica em seu território.  Por exemplo, 

a proibição do uso de burca (peça do vestuário tradicional das mulheres muçulmanas, principalmente 

as afegãs, e que é caracterizada por cobrir todo o corpo, o cabelo e o rosto. na França). 

O Nacionalismo, segundo especialistas, pode estar ligado a problemas sociais, e pode sinalizar o retorno de 

sentimento nacionalista reprimido e que hoje retornam como conflito separatista.   

Com a Nova Ordem Mundial, o fim dos governos autoritários levou ao aumento de alguns desses conflitos. 

Por exemplo, conflitos no leste europeu e muitos conflitos na África.  É importante destacar o retorno do 

nacionalismo exacerbado em diversos países, inclusive em países ricos e polo de atração populacional, esse 

nacionalismo é tão forte que faz seus seguidores não aceitarem a convivência com indivíduos não 

pertencentes a sua nação. Podemos utilizar os termos nazismo e xenofobia para descrever essa mesma 

questão.  

Com esses elementos, cria-se uma situação em que pessoas pobres de diversos países periféricos dirigem a 

países centrais em busca de melhores condições de vida.  Do ponto de vista central de alguns grupos de 

jovens de países centrais, a culpa do desemprego é dos estrangeiros, o que os leva a um comportamento 

hostil e, muita vezes, ao ódio racial, do qual pode resultar a morte e linchamento de estrangeiros em países 

como Alemanha, a França e Inglaterra, os Estados Unidos, entre outros. 

 

Conflitos 
 

➢ Questão Palestina 

Durante muitos anos e depois de inúmeras diásporas, os judeus buscavam sua terra santa. No fim do século 

XIX, surgiu o movimento sionista, que tinha como objetivo criar um Estado judeu na região da Palestina, 

considerada berço do judaísmo. No entanto, essa região estava ocupada por árabes-palestinos. Uma grande 

quantidade de judeus, a partir da segunda metade do século XIX, migrou em massa em direção aos territórios 

da Palestina, então habitados por cerca de 500 mil árabes. Essa região é reivindicada pelos judeus por ter 

sido ocupada por eles até a sua expulsão pelo Império Romano, no século III d.C., dando início 

à diáspora (dispersão de judeus pelo mundo). Com a ocupação da área, uma tensão estabeleceu-se entre os 

povos das duas principais religiões do local, o que desencadeou uma série de conflitos. Após o final da 

Segunda Guerra Mundial (1939-1945), a Organização das Nações Unidas (ONU), que ficou encarregada de 

resolver a situação, estabeleceu um Estado duplo entre as duas nações em 1947. Dessa forma, 

aproximadamente metade do território seria ocupada por cada povo, e Jerusalém, a capital, ficaria sob uma 

administração internacional. Era a Partilha da ONU.  

  

No ano seguinte, no entanto, Israel não aceitou o tratado e declarou independência na região, dando início 

ao processo de ocupação da Palestina.  

 

Em 1964, foi criada a OLP (Organização para a Libertação Palestina), liderada por Yasser Arafat, para lutar 

pelos direitos perdidos por esse povo na região com os acontecimentos então recentes. O principal grupo 

político da OLP, também controlado por Arafat, era o Fatah, um grupo moderado ainda hoje existente. 

 

Com a reação dos países árabes circundantes, que eram contrários à criação do Estado de Israel, teve início 

a Guerra dos Seis Dias em 1967. Em apenas seis dias os israelenses tomaram a Faixa de Gaza e a Península do 

Sinai do Egito, as Colinas de Golã da Síria, Jerusalém Oriental da Jordânia e a Cisjordânia. Mesmo com a 

resolução posterior da ONU em que Israel deveria devolver tais territórios, estes continuaram sob domínio 

israelense por um bom tempo. 

http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/historiageral/guerra-dos-seis-dias.htm
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Em 1973, teve início a Guerra do Yom Kippur, em que os países árabes derrotados na Guerra dos Seis Dias 

tentaram reaver os seus territórios. Todavia, Israel conseguiu uma nova vitória, pois contava com o apoio 

indireto dos Estados Unidos. Os países árabes da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) 

realizaram uma grande represália aos Estados Unidos, prejudicando toda a economia mundial: aumentaram 

os preços do barril de petróleo em 300%, iniciando a primeira crise do petróleo, de 1973. 

 

Em 1979, Israel decidiu pela devolução da Península de Sinai para o Egito após a mediação dos Estados Unidos 

no sentido de selar um acordo entre os dois países, chamado de Acordos de Camp David. Com isso, os 

egípcios tornaram-se os primeiros povos árabes a reconhecer oficialmente o Estado de Israel, gerando 

profunda revolta entre os demais países da região. 

 

No ano de 1987 chegou ao auge a Primeira Intifada, uma revolta espontânea da população árabe palestina 

contra o Estado de Israel, quando o povo atacou com paus e pedras os tanques e armamentos de guerra 

judeus. A reação de Israel foi dura e gerou um dos maiores massacres do conflito, o que desencadeou uma 

profunda revolta da comunidade internacional em virtude do peso desproporcional do uso da força nas áreas 

da Faixa de Gaza e da Cisjordânia. No mesmo ano, foi criado o Hamas, que, mais radical, visava à destruição 

completa do Estado de Israel, ao contrário da OLP, que objetivava apenas a criação da Palestina. 

 

Em 1993, mediado pelos Estados Unidos, israelenses e palestinos assinaram os Acordos de Oslo, no qual 

representantes da OLP reconheceram a criação do Estado de Israel. No entanto, atualmente, setores radicais 

israelenses e palestinos ainda mantêm intensos conflitos pela ocupação da região da Palestina. 

 

 
Disponível em: <http://s3-sa-east-1.amazonaws.com/descomplica-blog/wp-

content/uploads/2015/09/mapa_israel_palestina.jpg>. 

 

➢ A Questão Curda 

Os curdos formam uma etnia composta por cerca de 30 milhões de pessoas, são descendentes do reino 

mesopotâmico ou medo-persa e habitam uma região localizada em seis diferentes países: Turquia, Armênia, 

Azerbaijão, Iraque, Irã e Síria. Em geral, os curdos professam a religião islâmica e reivindicam a área em que 

ocupam nesses países para a criação de um Estado chamado Curdistão. Não obstante, a questão 

curda estabelece-se no fato de esse povo formar a maior nação sem um Estado territorial. 

 

Até a Segunda Guerra Mundial, os curdos habitavam áreas correspondentes ao que era os Impérios Turco-

Otomano e Persa, respectivamente. Atualmente, eles habitam os países sucessores ou herdeiros desses 

impérios, com destaque maior para o Iraque e a Turquia, onde seus gritos por independência foram 

duramente reprimidos. No território iraquiano, a maior onda de violência aconteceu durante o governo de 

Saddam Husseim, que reprimiu duramente todo e qualquer ativismo curdo, incluindo o uso de armas 

químicas nos anos 1990. Na Turquia, ainda nos dias atuais, os curdos são duramente reprimidos em suas 
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manifestações pelo Estado, e a comemoração de suas datas nacionais e o ensino da língua curda  

o indoirani e alguns outros dialetos  nas escolas são vedados. 

 

Em resposta às duras repressões, os curdos organizaram-se em diversos grupos armados ligados ao PKK 

(Partido dos Trabalhadores Curdos). Os curdos estão na linha de frente de vários conflitos e disputas 

territoriais geopolíticas no Oriente Médio. No Iraque, por exemplo, eles vêm formando a principal linha de 

resistência que impede a expansão do grupo terrorista Estado Islâmico, que pretende constituir um Estado 

regido pela sharia (lei islâmica). Já na guerra civil da Síria, embora boa parte dos curdos tenha optado pela 

neutralidade, alguns deles formam grupos que atuam contra o governo de Bashar al-Assad e também contra 

alguns grupos jihadistas que tentam tomar o poder no país, em uma complexa disputa geopolítica. 

 

 

➢ A GUERRA Irã x Iraque (1980  1988) 

 

No Iraque, vizinho do Irã, cerca de 60% da população é xiita. Saddam Hussein, militar sunita, passou a temer 

que a revolução islâmica se alastrasse também em seu país. Com apoio dos EUA e alegando questões 

territoriais o Iraque declarou guerra contra o Irã. O conflito durou oito anos, causou mais de um milhão de 

mortes e fez o preço do barril disparar.  

 

EXERCÍCIOS 
 

 

1. Observe a caricatura a seguir do líder sírio Bashar al-Assad. 

 

                 
  Foreing Affairs, jan/fev 2015 

Essa figura mostra 

a) a fraqueza com que o líder sírio se atém ao poder, ameaçado que está pela guerra civil e pela 

emergência do Estado Islâmico 

b) a firmeza do líder Bashar al-Assad, que vem rapidamente controlando as forças insurgentes da 

guerra civil. 

c) uma troca de poder, pois a base de apoio ao seu governo vem se solapando, fazendo com que o 

líder sírio deixe o poder em favor de seu filho. 

d) o solapamento da base do líder sírio, que perdeu o apoio do governo israelense. 

e) o enfraquecimento da base de apoio do líder sírio, que já não conta mais com a força do Estado 

Islâmico apoiando-o incondicionalmente. 
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2. Sobre o assunto abordado na notícia a seguir, analise as seguintes afirmativas: 

  

 
Centenas de palestinos tentam atravessar a fronteira entre Israel e Síria. Fonte: Exame.com 

  

I. O confronto entre israelitas e palestinos envolve questões geopolíticas complexas, relacionadas à 

posse de territórios. Os palestinos reivindicam um Estado próprio e soberano. 

II. Os Estados Unidos se posicionam como mediadores de uma possível solução em que Israel possa 

existir pacificamente com um novo Estado palestino, criado nos territórios da Síria e do Iraque. 

III. O plano de Partilha da Palestina foi aprovado em 1945, tendo o território judeu sido reconhecido 

em 1946, quando a criação do Estado da Palestina e do Estado de Israel foi oficialmente instituída. 

IV. Com a derrota da guerra de 1945, cerca de meio milhão de judeus e palestinos foram obrigados a 

deixar a terra onde viviam para se refugiarem na Arábia Saudita e na Síria. 

  

Está CORRETO o que se afirma em 

a) I. 

b) II. 

c) I e II. 

d) III e IV. 

e) I, II, III e IV. 

 

3. Em discurso proferido em 20 de maio de 2011, o presidente dos EUA, Barack Obama, pronunciou-se 

sobre as negociações relativas ao conflito entre palestinos e israelenses, propondo o retorno à 

configuração territorial anterior à Guerra dos Seis Dias, ocorrida em 1967. 

Sobre o contexto relacionado ao conflito mencionado é correto afirmar que: 

a) A criação do Estado de Israel, em 1948, marcou o início de um período de instabilidade no Oriente 

Médio, pois significou o confisco dos territórios do Estado da Palestina que existia até então e 

desagradou o mundo árabe. 

b) A Guerra dos Seis Dias insere-se no contexto de outras disputas entre árabes e israelenses, por 

causa das reservas de petróleo localizadas naquela região do Oriente Médio. 

c) A Guerra dos Seis Dias significou a ampliação territorial de Israel, com a anexação de territórios, 

justificada pelos israelenses como medida preventiva para garantir sua segurança contra ações 

árabes. 

d) O discurso de Obama representa a postura tradicional da diplomacia norte-americana, que 

defende a existência dos Estados de Israel e da Palestina, e diverge da diplomacia europeia, que 

condena a existência dos dois Estados. 
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4. As migrações transnacionais, intensificadas e generalizadas nas últimas décadas do século XX, 

expressam aspectos particularmente importantes da problemática racial, visto como dilema também 

mundial. Deslocam-se indivíduos, famílias e coletividades para lugares próximos e distantes, 

envolvendo mudanças mais ou menos drásticas nas condições de vida e trabalho, em padrões e valores 

socioculturais. Deslocam-se para sociedades semelhantes ou radicalmente distintas, algumas vezes 

compreendendo culturas ou mesmo civilizações totalmente diversas. 
IANNI, O. A era do globalismo. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1996. 

 

A mobilidade populacional da segunda metade do século XX teve um papel importante na formação 

social e econômica de diversos estados nacionais. Uma razão para os movimentos migratórios nas 

últimas décadas e uma política migratória atual dos países desenvolvidos são 

a) a busca de oportunidades de trabalho e o aumento de barreiras contra a imigração. 

b) a necessidade de qualificação profissional e a abertura das fronteiras para os imigrantes. 

c) o desenvolvimento de projetos de pesquisa e o acautelamento dos bens dos imigrantes. 

d) a expansão da fronteira agrícola e a expulsão dos imigrantes qualificados. 

e) a fuga decorrente de conflitos políticos e o fortalecimento de políticas sociais. 

 

5. TEXTO I 

Mais de 50 mil refugiados entraram no território húngaro apenas no primeiro semestre de 2015. 

 de um muro de quatro metros de 

altura e 175 km ao longo de sua fronteira com a Sérvia, informou o ministro húngaro das Relações 

a imigração é muito demorada, e 

a Hungria não pode esperar. Temos qu  
Disponível em:< www.portugues.rfi.fr>. Acesso em: 19 jun. 2015 (adaptado). 

TEXTO II 

O Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR) critica as manifestações de 

xenofobia adotadas pelo governo da Hungria. O país foi invadido por cartazes nos quais o chefe do 

Para 

o ACNUR, a medida é surpreendente, pois a xenofobia costuma ser instigada por pequenos grupos 

radicais e não pelo próprio governo do país. 
Disponível em: <http://pt.euronews.com>. Acesso em: 19 jun. 2015 (adaptado). 

O posicionamento governamental citado nos textos é criticado pelo ACNUR por ser considerado um 

caminho para o(a) 

a) alteração do regime político. 

b) fragilização da supremacia nacional. 

c) expansão dos domínios geográficos. 

d) cerceamento da liberdade de expressão. 

e) fortalecimento das práticas de discriminação. 

 

6. Os refugiados são pessoas que escaparam de conflitos armados ou perseguições. Com frequência, sua 

situação é tão perigosa e intolerável que devem cruzar fronteiras internacionais para buscar segurança 

, com 

acesso à assistência dos Estados, da ACNUR (Agência da ONU para Refugiados) e de outras 

organizações. 
ADRIAN EDWARDS. Adaptado de acnur.org, outubro/2015. 

O conceito de refugiado, apresentado no texto, está diretamente associado aos problemas políticos e 

econômicos que afetam diversos países na atualidade. Nos últimos anos, a região de origem que tem 

contribuído com o maior número de refugiados em direção a países da União Europeia é: 

a) Leste Europeu 

b) Oriente Médio 

c) Extremo Oriente 

d) Península Balcânica 
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7. Imigrantes cruzam a Macedônia para chegar ao Norte da Europa  

 
Última fase do crescimento populacional 

 

Indique a afirmação correta a respeito dos grandes fluxos migratórios atuais no contexto da 

globalização. 

a) Envolvem imigrantes da América Latina, do norte da África e do Oriente Médio, atraídos pela 

industrialização fordista da Europa e dos Estados Unidos, que gera trabalho nas fábricas e na 

construção civil. 

b) Direcionam-se para os países ricos ou em crescimento econômico e envolvem aquelas áreas de 

expulsão, cujas populações de origem sempre tiveram culturalmente vocação para a realização 

de grandes deslocamentos. 

c) Resultam das diferenças entre a situação econômica dos países pobres e ricos e se direcionam 

para os lugares em que as populações falam a mesma língua ou possuem proximidades culturais. 

d) Assumem distintas direções, sendo que uma das rotas dos imigrantes para a Europa inicia-se em 

países do Oriente Médio e da costa oriental do norte da África, indo até a Grécia, com travessia 

pelo mar Mediterrâneo. 

 

8. Um tema recorrente no debate contemporâneo é a migração global. A Organização das Nações Unidas 

estima que existam 232 milhões de migrantes em todo o mundo (ONU, 2013). Há, atualmente, mais 

mobilidade que em qualquer outra época da história mundial. Comparando a migração atual com a do 

século XIX, é correto afirmar: 

 

a) Até o século XIX, as nações norte-americanas destacaram-se como emissoras de migrantes, 

enquanto, hoje em dia, encontram-se entre as principais receptoras desses fluxos, sobretudo os 

originários do continente africano. 

b) Diferentemente do que ocorreu no século XIX, os recursos envolvidos são um traço diferenciador 

na atualidade, pois remessas enviadas por migrantes originários de nações pobres, como Haiti e 

Jamaica, são, muitas vezes, utilizadas para sustentar suas famílias no país de origem, além de 

representarem parte significativa do PIB desses países. 

c) Países europeus, como Irlanda, Itália, Grécia e Espanha, foram importantes emissores de 

migrantes no século XIX e continuam a figurar, hoje em dia, dentre os países com maior fluxo 

migratório para os EUA. 

d) No século XIX, a emissão e a recepção de migrantes concentravam-se na Europa, enquanto, na 

atualidade, a emissão restringe-se à América do Sul e a recepção tem alcance global. 

e) O movimento migratório do continente africano para a Ásia foi significativo no século XIX e, 

atualmente, apresenta importante crescimento decorrente de políticas de cooperação 

internacional (Ásia/África) para o desenvolvimento socioeconômico africano, especialmente para 

Angola e África do Sul. 
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9. Logo após a entrada de milhares de imigrantes norte africanos na Itália, em abril deste ano, o presidente 

da França, Nicolas Sarkozy, e o primeiro ministro da Itália, Silvio Berlusconi, fizeram as seguintes 

declarações a respeito de um consenso entre países da União Europeia (UE) e associados. 

 

Queremos mantê-lo vivo, mas para isso é preciso reformá-lo. - Nicolas Sarkozy 

Não queremos colocá-lo em causa, mas em situações excepcionais acreditamos que é preciso fazer 

alterações, sobre as quais decidimos trabalhar em conjunto. - Silvio Berlusconi 
Disponível em: <http://pt.euronews.net>. Acesso em julho/2011. Adaptado. 

 

Sarkozy e Berlusconi encaminharam pedido à UE, solicitando a revisão do 

a) Tratado de Maastricht, o qual concede anistia aos imigrantes ilegais radicados em países europeus 

há mais de 5 anos.  

b) Acordo de Schengen, segundo o qual Itália e França devem formular políticas sociais de natureza 

bilateral.  

c) Tratado de Maastricht, que implementou a União Econômica Monetária e a moeda única em todos 

os países da UE.  

d) Tratado de Roma, que cirou a Comunidade Econômica Europeia (CEE) e suprimiu os controles 

alfangedarios nas fronteiras internas.  

e) Acordo de Schengen, pelo qual se assegura a livre circulação de pessoas pelos países signatários 

desse acordo. 

 

10. O grupo extremista Estado Islâmico (ISIS) originou-se na Al - Qaeda. O estado Islâmico se fortaleceu 

após a retirada de tropas do Oriente Médio, pelo EUA. Este grupo cobra impostos nas áreas dominadas, 

rouba bancos e contrabandeia petróleo. O objetivo político do estado Islâmico é: 

a) Confiscar as ricas fontes de recursos na Síria e no Iraque para mostrar força e recruta novos 

adeptos islâmico 

b) Executar as pessoas que se recusam a se converter ao islamismo sunita e divulgar imagens de 

decapitações 

c) Construir o estado islâmico sunita sob regime radical e controlar territórios na Síria, no Iraque e 

em outros países 

d) Receber o apoio financeiro do Ocidente pela participação na guerra civil na Síria e manter cerca 

de 10 mil combatentes 

e) Retirar o presidente Bashar al- Assad do poder na Síria e romper a ligação xiita iraniana com Mar 

Mediterrâneo 
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GABARITO 

 

 

Exercícios  
 

1. a 

A imagem de um castelo de cartas remete a algo frágil, fácil de cair. Após a primavera árabe e ascensão 

do EI, o governo autoritário e ditatorial de Bashar al-Assad perdeu suas bases de sustentação.  

 

2. a  

A única afirmativa correta é a A, que afirma corretamente que o histórico conflito entre israelitas (ou 

judeus) e palestinos (ou árabes), se deve, entre outras razões (religiosas, culturais...), à disputa territorial, 

em que ambos os grupos disputam uma mesma área, a Palestina, para torna-la seu território, o que se 

desdobra em inúmeros conflitos.  

 

3. c  

A Guerra dos Seis Dias, também conhecida como a Terceira Guerra Árabe-Israelense, ocorreu em 1967 e 

envolveu Israel, Síria, Egito, Jordânia e Iraque. Uma das consequências deste conflito foi a ampliação do 

território israelense com o controle das colinas de Golã, do deserto do Sinai, da faixa de Gaza, da 

Cisjordânia e de Jerusalém Oriental. 

 

4. a 

Para resolver a questão, deve-se ter cuidado com o comando dela, ou seja, o que a questão pede. Uma 

razão para os movimentos migratórios está associada com a busca de melhores condições de vida e 

emprego e uma política dos países desenvolvidos é tentar conter esse avanço. 

 

5. e 

A decisão da Hungria de construir um muro por conta própria foi mal vista por fortalecer um discurso 

anti-migracionista, que não resolve os problemas da desigualdade de oportunidades e xenofobia na 

região.  

 

6. b 

Pôr no Oriente Médio existirem muitos conflitos políticos, religiosos e econômicos, e sua proximidade 

com o continente mais rico do mundo, existem muitas migrações para lá. 

 

7. d 

O principal fluxo migratório para a Europa vem do oriente médio, regiões de guerra, e do norte da África 

em busca de melhores condições de vida.  

 

8. b 

A questão da migração é polemica, pois, os migrantes incorporados nas economias dos países 

desenvolvidos se tornam parte significante do PIB e da produção daquele país. Muitas vezes eles têm 

condições diferentes do trabalho, mais lucrativas para o empregador.  

 

9. e 

O Acordo de Schengen foi consensual entre os países da União Europeia que defendiam a livre circulação 

de pessoas. Com a massiva entrada de imigrantes africanos na Itália, o país cedeu documentos para que 

esses imigrantes pudessem circular livremente pela Europa, fato que incomodou o governo Francês. 

 

10. c 

As motivações do grupo islâmico ISIS passam pelo conflito com o ocidente e às cruzadas medievais. 

Atualmente países como os EUA possuem forte influência sobre as terras e território islâmico e de parte 
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da cultura do oriente médio. O objetivo deles é dominar o Oriente Médio, afastando a presença de países 

ocidentais que são detém muito poder na região. 
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Monitor: Leonardo Machado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
H

is
. 

Revisão: Colonização europeia na América 
14 

nov 
 

EXERCÍCIOS  
 

 

1. "(...) desde o começo até hoje a hora presente os espanhóis nunca tiveram o mínimo cuidado em 

procurar fazer com que a essas gentes fosse pregada a fé de Jesus Cristo, como se os índios fossem 

cães ou outros animais: e o que é pior ainda é que o proibiram expressamente aos religiosos, causando-

lhes inumeráveis aflições e perseguições, a fim de que não pregassem, porque acreditavam que isso 

os impediria de adquirir o ouro e riquezas que a avareza lhes prometia."  
Frei Bartolomeu de Las Casas. Brevíssima relação da destruição das Índias, 1552. 

No contexto da colonização espanhola na América, é possível afirmar que:  

a) existia concordância entre colonizadores e missionários sobre a legitimidade de sujeitar os povos 

indígenas pela força. 

b) os missionários influenciaram o processo de conquista para salvar os índios da cobiça espanhola.  

c) colonizadores, soldados e missionários respeitavam os costumes, o modo de vida e a religião dos 

povos nativos.  

d) os padres condenavam as atitudes dos soldados porque pretendiam ficar com as riquezas das 

terras descobertas.  

e) os missionários condenavam o uso da força e propunham a conversão religiosa dos povos 

indígenas. 

 

2. Não vejo nada de bárbaro ou selvagem no que dizem daqueles povos [da América]; e, na verdade, 

cada qual considera bárbaro o que não se pratica em sua terra.  
Michel de Montaigne, Ensaios, 1580-1588. 

O trecho apresentado permite concluir que  

a) a opinião do autor expressa a interpretação elaborada pelo Concílio de Trento, responsável pela 

contrarreforma.  

b) pensadores europeus deram-se conta da relatividade dos valores, hábitos e costumes vigentes em 

diferentes sociedades.  

c) a expansão marítima propiciou fecundo contato entre povos e culturas, com benefícios iguais para 

todos os envolvidos.  

d) o conhecimento de outras regiões do globo colaborou para reafirmar a versão bíblica da criação.  

e) os primeiros europeus que chegaram à América, sob influência do iluminismo, respeitaram a 

diversidade cultural. 
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3. 
 

GÓMARA, Francisco López de. História General de las Indias. Madrid, 1852. p. 181. citado por BETHEL, Leslie (Org.). História 

da América Latina. 2. ed. São Paulo: Edusp; Brasília: Fundação Alexandre Gusmão, 1988. p. 135. 

 

Com base nas palavras do historiador e nos conhecimentos sobre a conquista da América Espanhola, 

é correto afirmar:  

a) A boa conquista, para o autor, limitava-se a assaltar, a saquear e a tomar posse de objetos fáceis 

de transportar, como ouro, prata e pedras preciosas.  

b) A colonização da América foi uma ação militar e teve sequência na conquista espiritual e na 

migração maciça de súditos espanhóis para dominar a terra.  

c) Para os espanhóis, que menosprezavam a condição de senhor, a ausência de mão-de-obra para 

trabalhar a terra não foi um obstáculo à colonização.  

d) A superioridade numérica de armamentos e a experiência tática dos espanhóis permitiram uma 

conquista pacífica e sem traumas.  

e) A conquista preservou as instituições nativas, conservando os níveis demográfico, econômico, 

social e ideológico das sociedades autóctones. 

 

4. A conquista e a colonização europeia na América, entre os séculos XVI e XVII, condicionaram a 

formação de sociedades coloniais diversas e particulares. Sobre tais sociedades podemos afirmar que: 

 

I. Nas áreas de colonização espanhola, explorou-se exclusivamente a força de trabalho das 

populações ameríndias, sob a forma de relações servis, como amita e a encomenda; 

II. Nas áreas de colonização portuguesa, particularmente nas áreas destinadas ao fabrico do açúcar, 

foi empregada, em larga escala, a mão de obra de negros africanos e/ou de indígenas locais; 

III. Ao norte do litoral atlântico norte-americano, área de colonização inglesa, houve o 

estabelecimento de pequenas e médias propriedades, nas quais se utilizou tanto o trabalho livre 

quanto a servidão por contrato; 

IV. Na região do Caribe, em áreas de colonização inglesa e francesa, assistiu-se à implantação da 

grande lavoura, voltada para a exportação e assentada no uso predominante de mão de obra de 

escravos africanos. 

 

Assinale a alternativa correta. 

a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 

b) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 

c) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas. 

d) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas. 

e) Todas as afirmativas estão corretas. 
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5. As razões que fizeram com que no Brasil colonial e mesmo durante o império a escravidão africana 

predominasse em lugar da escravidão dos povos indígenas podem ser atribuídas a (à): 

a) setores da Igreja e da Coroa que se opunham à escravização indígena; fugas, epidemias e 

legislação antiescravista indígena que a tornaram menos atraente e lucrativa. 

b) religião dos povos indígenas, que proibia o trabalho escravo. Preferiam morrer a ter que se se 

submeterem às agruras da escravidão que lhes era imposta nos engenhos de açúcar ou mesmo 

em outros trabalhos. 

c) reação dos povos indígenas, que, por serem bastante organizados e unidos, toda vez que se 

tentou capturá-los, eles encontravam alguma forma de escapar ao cerco dos portugueses. 

d) ausência de comunicação entre os portugueses e os povos indígenas e à dificuldade de acesso ao 

interior do continente, face ao pouco conhecimento que se tinha do território e das línguas 

indígenas. 

e) um enorme preconceito que existia do europeu em relação ao indígena, e não em relação ao 

africano, o que dificultava enormemente o aproveitamento do indígena em qualquer atividade. 

6. Por aproximadamente três séculos, as relações de produção escravista predominaram no Brasil, em 

especial nas áreas de plantatione de mineração. Sobre este sistema escravista é correto afirmar que: 

a) impediu as negociações entre escravos e senhores, daí o grande número de fugas. 

b) favoreceu ao longo dos anos a acumulação de capital em razão do tráfico negreiro. 

c) possibilitou a cristianização dos escravos, fazendo desaparecer as culturas africanas. 

d) foi combatido por inúmeras revoltas escravas, como a dos Malês e a do Contestado. 

e) foi alimentado pelo fluxo contínuo de mão de obra africana até o momento de sua extinção em 

1822 
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7.   

 
 Foto de militão, São Paulo, 1879. ALENCASTRO, L. F. (org). História da vida privada no Brasil. Império: a corte e a 

modernidade nacional. São Paulo: Cia. das Letras, 1997. 

Que aspecto histórico da escravidão no Brasil do séc. XIX pode ser identificado a partir da análise do 

vestuário do casal retratado acima? 

a) O uso de trajes simples indica a rápida incorporação dos ex escravos ao mundo do trabalho 

urbano. 

b) A presença de acessórios como chapéu e sombrinha aponta para a manutenção de elementos 

culturais de origem africana. 

c) O uso de sapatos é um importante elemento de diferenciação social entre negros libertos ou em 

melhores condições na ordem escravocrata. 

d) A utilização do paletó e do vestido demonstra a tentativa de assimilação de um estilo europeu 

como forma de distinção em relação aos brasileiros. 

e) A adoção de roupas próprias para o trabalho doméstico tinha como finalidade demarcar as 

fronteiras da exclusão social naquele contexto. 

8. Acerca das pretensões iniciais da exploração e conquista do Brasil, assinale a alternativa correta. 

a) Interesses antropológicos levaram os portugueses a fazer contato com outros povos, entre eles os 

índios do Brasil. 

b) O rei dom Manuel tinha-se proposto chegar às Índias navegando para o ocidente, antecipando-se, 

assim, a Cristóvão Colombo. 

c) O interesse científico de descobrir e classificar novas espécies motivou cientistas portugueses para 

lançarem-se à aventura marítima. 

d) Os conquistadores estavam interessados em encontrar terras férteis para desenvolver a cultura do 

trigo e, assim, dar solução às crises agrícolas que sofriam em Portugal. 

e) Os portugueses estavam interessados nas riquezas que as novas terras descobertas podiam conter, 

além de garantir a segurança da rota para as Índias. 
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9. 
em si uma contínua e grande quantidade de moeda, e abundância de ouro e prata, que são em essência 

todas as riquezas temporais desta vida, ou todas vêm resultar nelas... E o que destrói esta abundância 

 
Tomás de Mercado, séc. XVI. Apud Vilar, Pierre. Desenvolvimento econômico e análise histórica. Lisboa, Editorial Presença, 

1982. 

O documento explicita a seguinte prática econômica mercantilista: 

a) monopólio comercial; 

b) livre comércio; 

c) industrialismo; 

d) pacto colonial; 

e) metalismo. 

 

10. Quem quer passar além do Bojador, 

Tem que passar além da dor. 

Deus ao mar o perigo e o abismo deu, 

Mas nele é que espelhou o céu. 
Fernando Pessoa, Mar Português. in Obra poética. Ria de Janeiro, Editora José Aguilar, 1960, p 19 

 

O trecho de Fernando Pessoa fala da expansão marítima portuguesa. Para entendê-lo, devemos saber 

que: 

a) -lo significava encontrar o caminho 

para o Oriente. 

b) nhecidas dos europeus, mas existentes nas terras a serem 

conquistadas pelas expedições. 

c) -se à crença, então generalizada. de que a Terra era plana e que, num 

determinado ponto, acabaria, fazendo caírem os navios. 

d) menção a Deus; indica a suposição, à época, e que o Criador era contrário ao desbravamento dos 

mares e que puniria os navegadores. 

e) o mar, citado é o Oceano Índico, onde estão localizadas as Índias, objetivo principal dos 

navegadores 
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GABARITO 

 

 

Exercícios  
 

1. e 
por sua postura mais pacífica e pelos ideais religiosos os sacerdotes missionários na América eram um 

impecílio para os conquistadores espanhóis. 

 

2. b 

a chegada às américas abriu a fronteira do pensamento europeu, agora, estes estavam na mesma medida 

escandalizados e curiosos sobre as novas visões de mundo e modos de agir, é evidente que estes ainda 

julgavam-se superiores e todas as relações entre a velha e nova cultura deram-se desse modo. 

 

3. B 

o estado espanhol necessitava consolidar sua conquista, por isso em um primeiro momento usou mais 

de sua força militar e nos outros momentos foi colonizando a terra com a economia, mandando diversos 

súditos para as novas terras. 

 

4. c 

A afirmativa I está incorreta, pois, afirma que a mão de obra utilizada nas colônias espanholas eram apenas 

ameríndias, sendo isto uma inverdade. Mão de obra africana, seguindo o exemplo brasileiro, também foi 

utilizada em algumas áreas. 

 

5. a 

Muitas vezes é atribuída apenas a intervenção Católica sobre os negros ou, de forma pejorativa, 

afirmando que não eram escravizados, pois, eram preguiçosos e não queriam trabalhar. Isso está 

mudando e a alternativa A nos dá as principais questões para os indígenas serem menos escravizados. 

Outra questão é o fator comercial que passou a ser atribuído ao negro, dando altos lucros a Coroa 

Portuguesa. 

  

6. b 

Temos como resposta correta a alternativa B, onde nos mostra o grande valor comercial que foi atribuído 

ao escravo negro africano. Em relação a letra A sabemos que algum tipo de negociação ocorria entre 

escravos e senhores; A letra C não procede, visto que, a igreja não tinha intenção de cristianizar os 

escravos; No que se refere a letra D tivemos pouquíssimas, ou quase nenhuma, revolta de grande porte 

que reivindicou a abolição e, por fim, a letra E supõe que a abolição ocorreu em 1822, quando sabemos 

que foi em 1888. 

  

7. c 

Nesta imagem vemos uma cena inusitada, onde temos dois negros africanos no Brasil vestidos conforme 

uma tendência que era europeia. Provavelmente eram negros alforriados e tiveram alguma ascensão 

social. A resposta correta é a letra C, onde destaca o sapato, que tem um forte destaque na imagem e é 

um sinal de diferenciação de um negro liberto. 

 

8. e 

o monopólio das rotas do mediterrâneo pelos italianos impulsionou os portugueses a achar novas fontes 

de riqueza e novas rotas até as Índias. 

 

9. e 

o metalismo defendia a acumulação de minérios preciosos pelos reinos europeus. 

 

10. c 

apesar de conhecido o fato da terra ser circula diversos navegantes acreditavam que a terra era plana. 
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Revisão: História africana no Brasil e a 

ideia de democracia racial 

14 

nov 
 

EXERCÍCIOS  
 

 

1. História africana no Brasil e a ideia de democracia racial 

A recuperação da herança cultural africana deve levar em conta o que é próprio do processo cultural: 

seu movimento, pluralidade e complexidade. Não se trata, portanto, do resgate ingênuo do passado 

nem do seu cultivo nostálgico, mas de procurar perceber o próprio rosto cultural brasileiro. O que se 

quer é captar seu movimento para melhor compreendê-lo historicamente. 
MINAS GERAIS. Cadernos do Arquivo 1: Escravidão em Minas Gerais. Belo Horizonte: Arquivo Público Mineiro, 1988. 

Com base no texto, a análise de manifestações culturais de origem africana, como a capoeira ou o 

candomblé, deve considerar que elas 

a) permanecem como reprodução dos valores e costumes africanos. 

b) perderam a relação com o seu passado histórico. 

c) derivam da interação entre valores africanos e a experiência histórica brasileira.  

d) contribuem para o distanciamento cultural entre negros e brancos no Brasil atual. 

e) demonstram a maior complexidade cultural dos africanos em relação aos europeus.  

 

2. Parecer CNE/CP nº 3/2004, que instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das 

Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Procura-se 

oferecer uma resposta, entre outras, na área da educação, à demanda da população afrodescendente, 

no sentido de políticas de ações afirmativas. Propõe a divulgação e a produção de conhecimentos, a 

formação de atitudes, posturas que eduquem cidadãos orgulhosos de seu pertencimento étnico-racial 

 descendentes de africanos, povos indígenas, descendentes de europeus, de asiáticos  para 

interagirem na construção de uma nação democrática, em que todos igualmente tenham seus direitos 

garantidos. 
BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Disponível em: www.semesp.org.br. Acesso em: 21 nov. 2013. 

A orientação adotada por esse parecer fundamenta uma política pública e associa o princípio da 

inclusão social a 

a) práticas de valorização identitária. 

b) medidas de compensação econômica. 

c) dispositivos de liberdade de expressão. 

d) estratégias de qualificação profissional. 

e) instrumentos de modernização jurídica. 

 

3. Em 17 de março de 1872 pelo menos duas dezenas de escravos liderados pelo escravo chamado 

Bonifácio avançaram sobre José Moreira Veludo, proprietário da Casa de Comissões (lojas de venda e 

compra de escravos) em que se encontravam, e lhe meteram a lenha. Em depoimento à polícia, o 

escravo Gonçalo assim justificou o ataque: Tendo ido anteontem para a casa de Veludo para ser 

vendido foi convidado por Filomeno e outros para se associar com eles para matarem Veludo para não 

irem para a fazenda de café para onde tinham sido vendidos.  
Apud: CHALHOUB, Sidney, 1990, p. 30 31. 

 

Com base no caso citado acima e considerando o fato e a historiografia recente sobre os escravos e a 

escravidão no Brasil, é possível entender os escravos e a forma como se relacionavam com a escravidão 

da seguinte forma: 
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I. O escravo era uma coisa, ou seja, estava sujeito ao poder e ao domínio de seu proprietário. Privado 

de todo e qualquer direito, incapaz de agir com autonomia, o escravo era politicamente 

inexpressivo, expressando passivamente os significados sociais impostos pelo seu senhor. 

II. Nem passivos e nem rebeldes valorosos e indomáveis, estudos recentes informam que os escravos 

eram capazes de se organizar e se contrapor por meio de brigas ou desordens àquilo que não 

consideravam justo, mesmo dentro do sistema escravista. 

III. Incidentes, como no texto acima, denotam rebeldia e violência por parte dos escravos. O ataque 

ao Senhor Veludo, além de relevar o banditismo e a delinquência dos escravos, só permite uma 

única interpretação: barbárie social. 

IV. O tráfico interno no Brasil deslocava milhares de escravos de um lugar para outro. Na iminência 

de serem subitamente arrancados de seus locais de origem, da companhia de seus familiares e do 

trabalho com o qual estavam acostumados, muitos reagiram agredindo seus novos senhores, 

atacando os donos de Casas de Comissões, etc. 

V. Pesquisas recentes sobre os escravos no Brasil trazem uma série de exemplos, como o texto citado 

acima, que se contrapõem e desconstroem mitos célebres da historiografia tradicional: que os 

escravos eram apenas peças econômicas, sem vontades que orientassem suas próprias ações. 

 

Assinale a alternativa correta. 

a) Somente as afirmativas III e IV são verdadeiras. 

b) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras. 

c) Somente as afirmativas I, II, IV e V são verdadeiras. 

d) Somente as afirmativas II, IV e V são verdadeiras. 

e) Todas as afirmativas são verdadeiras. 

 

4. O Brasil ainda não conseguiu extinguir o trabalho em condições de escravidão, pois ainda existem 

muitos trabalhadores nessa situação. Com relação a tal modalidade de exploração do ser humano, 

analise as afirmações abaixo. 

I. As relações entre os trabalhadores e seus empregadores marcam-se pela informalidade e pelas 

crescentes dívidas feitas pelos trabalhadores nos armazéns dos empregadores, aumentando a 

dependência financeira para com eles. 

II. Geralmente, os trabalhadores são atraídos de regiões distantes do local de trabalho, com a 

promessa de bons salários, mas as situações de trabalho envolvem condições insalubres e 

extenuantes. 

III. A persistência do trabalho escravo ou semi-escravo no Brasil, não obstante a legislação que o 

proíbe, explicase pela intensa competitividade do mercado globalizado. 

Está correto o que se afirma em: 

a) I, somente. 

b) II, somente. 

c) I e II, somente. 

d) II e III, somente. 

e) I, II e III. 
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5. A escravidão não há de ser suprimida no Brasil por uma guerra servil, muito menos por insurreições ou 

atentados locais. Não deve sê-lo, tampouco, por uma guerra civil, como o foi nos Estados Unidos. Ela 

poderia desaparecer, talvez, depois de uma revolução, como aconteceu na França, sendo essa 

revolução obra exclusiva da população livre. É no Parlamento e não em fazendas ou quilombos do 

interior, nem nas ruas e praças das cidades, que se há de ganhar, ou perder, a causa da liberdade. 
NABUCO, J. O abolicionismo [1883]. Rio de Janeiro: Nova Fronteira; São Paulo: Publifolha, 2000 (adaptado). 

No texto, Joaquim Nabuco defende um projeto político sobre como deveria ocorrer o fim da 

escravidão no Brasil, no qual 

a) copiava o modelo haitiano de emancipação negra. 

b) incentivava a conquista de alforrias por meio de ações judiciais 

c) optava pela via legalista de libertação 

d) priorizava a negociação em torno das indenizações aos senhores. 

e) antecipava a libertação paternalista dos cativos 

 

6. Sobre as características da sociedade escravista colonial da América portuguesa estão corretas as 

afirmações abaixo, À EXCEÇÃO de uma. Indique-a  

a) O início do processo de colonização na América portuguesa foi marcado pela utilização dos índios 

 denominado  como mão-de-obra.  

b) Na América portuguesa, ocorreu o predomínio da utilização da mão-de-obra escrava africana seja 

em áreas ligadas à agro-exportação, como o nordeste açucareiro a partir do final do século XVI, 

seja na região mineradora a partir do século XVIII.  

c) A partir do século XVI, com a introdução da mão-de-obra escrava africana, a escravidão indígena 

acabou por completo em todas as regiões da América portuguesa.  

d) Em algumas regiões da América portuguesa, os senhores permitiram que alguns de seus escravos 

pudessem realizar uma lavoura de subsistência dentro dos latifúndios agroexportadores, o que os 

 

e) Nas cidades coloniais da América portuguesa, escravos e escravas trabalharam vendendo 
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7. Trabalho escravo ou escravidão por dívida é uma forma de escravidão que consiste na privação da 

liberdade de uma pessoa (ou grupo), que fica obrigada a trabalhar para pagar uma dívida que o 

empregador alega ter sido contraída no momento da contratação. Essa forma de escravidão já existia 

no Brasil, quando era preponderante a escravidão de negros africanos que os transformava legalmente 

em propriedade dos seus senhores. As leis abolicionistas não se referiram à escravidão por dívida. Na 

atualidade, pelo artigo 149 do Código Penal Brasileiro, o conceito de redução de pessoas à condição 

de escravos foi ampliado de modo a incluir também os casos de situação degradante e de jornadas de 

trabalho excessivas.  
Adaptado de Neide Estergi. A luta contra o trabalho escravo, 2007.  

Com base no texto, considere as afirmações abaixo:  

I. O escravo africano era propriedade de seus senhores no período anterior à Abolição. Este 

conteúdo pertence ao Descomplica.  

II. O trabalho escravo foi extinto, em todas as suas formas, com a Lei Áurea.  

III. A escravidão de negros africanos não é a única modalidade de trabalho escravo na história do 

Brasil.  

IV. A privação da liberdade de uma pessoa, sob a alegação de dívida contraída no momento do 

contrato de trabalho, não é uma modalidade de escravidão.  

V. As jornadas excessivas e a situação degradante de trabalho são consideradas formas de escravidão 

pela legislação brasileira atual.  

São corretas apenas as afirmações:  

a) I, II e IV 

b) I, III e V  

c) I, IV e V  

d) II, III e IV  

e) III, IV e V  

 

8. A escravidão negra no Brasil teve várias facetas. Dentre as assertivas a seguir, qual não pode ser 

considerada uma marca do escravismo brasileiro?  

a) A vida nos engenhos era dura e penosa. Por isso, a expectativa de vida dos escravos era muito 

pequena.  

b) Todos os escravos se reconheciam como iguais e lutaram juntos pelo fim da infame escravidão.  

c) O processo de derrocada da escravidão foi lento e gradual, durando, legalmente falando, quase 

quarenta anos (1850-1888).  

d) ivesse algum pecúlio, adquirir um escravo.  

e) Os escravos que conseguiam, ao longo de muitos anos de trabalho duro, juntar algum cabedal 

compravam a sua liberdade.  

 

9. Sobre o emprego da mão de obra escrava no Brasil colonial, é possível afirmar que  

a) apenas africanos foram escravizados, porque a Igreja Católica impedia a escravização dos índios.  

b) avam a escravização 

de índios.  

c) interesses ligados ao tráfico negreiro controlado pelos holandeses forçavam a escravização do 

africano.  

d) os engenhos de açúcar do Nordeste brasileiro empregavam exclusivamente indígenas 

escravizados.  

e) apenas indígenas eram escravizados nas áreas em que a pecuária e o extrativismo predominavam.  
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10. Leia o texto a seguir.  

Nas primeiras três décadas que se seguiram à passagem da armada de Cabral, além das precárias 

guarnições das feitorias [...], apenas alguns náufragos [...] e 

Portugal no litoral americano do Atlântico Sul.  
Adriana Lopez e Carlos Guilherme Mota. História do Brasil: uma interpretação, 2008. 

Os lançados citados no texto eram  

a) funcionários que recebiam, da Coroa, a atribuição oficial de gerenciar a exploração comercial do 

pau-brasil e das especiarias encontradas na colônia portuguesa.  

b) militares portugueses encarregados da proteção armada do litoral brasileiro, para impedir o 

atracamento de navios de outros países, interessados nas riquezas naturais da colônia.  

c) comerciantes portugueses encarregados do tráfico de escravos, que atuavam no litoral atlântico 

da África e do Brasil e asseguravam o suprimento de mão de obra para as colônias portuguesas.  

d) donatários das primeiras capitanias hereditárias, que assumiram formalmente a posse das novas 

terras coloniais na América e implantaram as primeiras lavouras para o cultivo da cana-de-açúcar.  

e) súditos portugueses enviados para o litoral do Brasil ou para a costa da África, geralmente como 

degredados, que acabaram por se tornar precursores da colonização. 
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GABARITO 

 

 

Exercícios  
 

1. c 

Essas manifestações culturais são resultantes de elementos africanos misturados com elementos 

brasileiros,  

 

2. a 
O texto apresenta o parecer em questão como um modo de gerar orgulho e sentimento de 

pertencimento aos grupos de minorias abordados, sendo assim existe a prática de valorização identitária. 

 

3. d 

A afirmativa III tem cunho reducionista e ignora as variantes no que tange o tema, diminuindo a resistência 

a um simples ato de barbárie. 

 

4. c 

A afirmativa III tenta confundir o aluno quando cita globalização, pois, pode fazê-lo pensar em âmbitos 

internacionais como Mão de obra no Vietnã e China, porém, o tema abordado refere-se exclusivamente 

ao Brasil, sendo as afirmativas I e II competentes em suas explicações. 

 

5. c 

Nabuco ainda levante a perspectiva das revoluções e cita a França, porém, enfatiza o fato de já serem 

livres. A ideia do autor gira no entorno de que a luta contra escravidão deve ser, acima de tudo, de cunho 

político e legislativo.  

  

6. c 

A mão de obra escrava indígena continuou sendo explorada firmemente ao Norte do brasil e em algumas 

outras regiões locais. Em questão de porcentagem, passou a ser muito inferior a mão de obra escrava 

africana, porém, nunca deixou de existir.  

  

7. b 

Infelizmente até hoje ainda existe trabalho escravo, o que já se faz descartar a afirmativa II. Escravidão por 

dívida é algo recorrente na História, ocorrendo desde a Idade Antiga, logo a afirmativa IV está errada. 

 

8. b 

O Brasil explorou a escravidão africana com negros vindo de várias partes do continente, com línguas, 

culturas e religiões diferentes, logo, o reconhecimento como iguais não era automático e muito menos 

simples. 

 

9. b 

quando os mesmos se negavam a submissão do sistema implantado, logo, poderiam ser escravizados 

 

 

10. e 

redimirem de algum ato infracional perante a corte. 
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Revisão de vestibulares anteriores 

(Unicamp: 1ª fase) 

14 

nov 
 

EXERCÍCIOS  
 

 

1.  no capítulo CXIX das Memórias póstumas de Brás Cubas, o narrador 

 

Nos itens a) e b) encontram-se reproduzidas duas dessas máximas. Considerando-se no contexto da 

obra a que pertencem, responda ao que se pede. 

 

 

 

a)  

Pode-se relacionar essa máxima à maneira de viver do 

próprio Brás Cubas? Justifique sucintamente. 

 

b) -se com paciência a cól  

A atitude diante do sofrimento alheio, expressa nessa máxima, pode ser associada a algum aspecto 

resposta.  

 

2. Leia estes dois excertos das obras indicadas e responda ao que se pede. 

distraído por junto dela, e com o ferrado sapatão assentou-lhe uma valente pisadela no pé direito. A 

Maria, como se já esperasse por aquilo, sorriu-se como envergonhada do gracejo, e deu-lhe também 

em ar de disfarce um tremendo beliscão nas costas da mão esquerda. Era isto uma declaração em 

forma, segundo os usos da terra: levaram o resto do dia de namoro cerrado; ao anoitecer passou-se a 

mesma cena de pisadela e beliscão, com o diferença de serem desta vez um pouco mais fortes; e no 

dia seguinte estavam os dois amantes tão extremosos e familiares, que pareciam sê-lo de muitos anos. 
Manuel Antônio de Almeida, Memórias de um sargento de milícias. 

 

Na ocasião em que Léonie partia pelo braço do amante, acompanhada até o portão por um séquito de 

lavadeiras, a Rita, no pátio, beliscou a coxa de Jerônimo e soprou-lhe à meia voz: 

  

O cavouqueiro teve um desdenhoso sacudir d'ombros. 

 Aquela pra cá nem pintada! 

E, para deixar bem patente as suas preferências, virou o pé do lado e bateu com o tamanco na canela 

da mulata. 

 Olha o bruto! ... queixou-se esta, levando o mão ao lugar do pancada. Sempre há de mostrar que é 

galego! 
Aluísio Azevedo, O cortiço. 

 

a) Embora os excertos pertençam a romances de diferentes estilos de época  um é romântico e 

outro, naturalista , é bastante visível que, neles, o modo de representar as relações de caráter 

erótico apresenta várias semelhanças. Essa similaridade é sobretudo pontual, isto é, mais 

concentrada nesses excertos, ou, ao contrário, ela continua a ocorrer, ao longo dos romances? 

Explique resumidamente. 

b) Em ambos os excertos, assim como no conjunto das obras a que pertencem, é notória a 

predisposição a retratar as personagens de origem portuguesa de um modo bastante peculiar, 

influenciado por uma determinada corrente de opinião, existente no contexto histórico-social dos 

períodos em que as obras foram escritas. Identifique esse modo de representar tais personagens 

e a corrente de opinião que o influencia. Explique sucintamente.  
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3. Vila Rica 

O ouro fulvo do ocaso as velhas casas cobre; 

Sangram, em laivos de outro, as minas, que ambição 

Na torturada entranha abriu da terra nobre; 

E cada cicatriz brilha como um brasão. 

 

O ângelus plange ao longe em doloroso dobre. 

O último ouro do sol morre na cerração. 

E o, amortalhando a urbe gloriosa e pobre, 

O crepúsculo cai como uma extrema-unção. 

 

Agora, para além do cerro, o céu parece 

Feito de um ouro ancião que o tempo enegreceu 

A neblina, roçando o chão, cicia, em prece. 

 

 

 

Sobre a triste Ouro Preto o ouro dos astros chove.  
Olavo Bilac 

Analise os pares apresentados abaixo. 

I. manhã / tarde 

II. religião / ateísmo 

III. opulência / decadência 

 

Qual(is) dele(s) mais se encaixa(m) no poema?  

 

4. Mas o meu novíssimo amigo, debruçado da janela, batia as palmas  como Catão para chamar os 

servos, na Roma simples. E gritava. 

 Ana Vaqueira! Um copo de água, bem lavado, da fonte velha! 

Pulei, imensamente divertido: 

  

O meu Príncipe atirou os ombros com um desdém soberbo. E aclamou a aparição de um grande copo, 

todo embaciado pela frescura nevada da água refulgente, que uma bela moça trazia num prato. Eu 

que harmonia e que graça de ninfa latina! 

E apenas pela porta desaparecera a esplêndida aparição: 

 Oh Jacinto, eu daqui a um instante também quero água! E se compete a esta rapariga trazer as coisas, 

 

O meu Príncipe sorria, com sinceridade: 

 

há ali mais poesia, nem mais sensibilidade, nem mesmo mais beleza do que numa linda vaca turina. 

Merece o seu nome de Ana Vaqueira. Trabalha bem, digere bem, concebe bem. Para isso a fez a 

 
Eça de Queirós, A cidade e as serras. 

 

a) No período em que Jacinto passa a viver na serra, tornam-se relativamente frequentes, no 

romance, as referências à cultura da Antiguidade Clássica. Consideradas no contexto da obra, o 

que conotam as referências que o narrador, no excerto, faz a aspectos dessa cultura? 

b) Considerando- , 

empregada por Jacinto. 
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5. Leia com atenção: 

Óbito do autor 

-feira do mês de agosto de 1869, na minha bela chácara 

de Catumbi. Tinha uns sessenta e quatro anos, rijos e prósperos, era solteiro, possuía cerca de trezentos 

contos e fui acompanhado ao cemitério por onze amigos. Onze amigos! Verdade é que não houve 

cartas nem anúncios. Acresce que chovia  peneirava  uma chuvinha miúda, triste e constante, tão 

constante e tão triste, que levou um daqueles fiéis da última hora a intercalar esta engenhosa ideia no 

discurso que proferiu à beira de minha cova: 

 

chorando a perda irreparável de um dos mais belos caracteres que tem honrado a humanidade. Este 

ar sombrio, estas gotas do céu, aquelas nuvens escuras que cobrem o azul como um crepe funéreo, 

tudo isto é a dor crua e má que lhe rói à natureza as mais íntimas entranhas; tudo isso é um sublime 

louvor ao nosso  

 

 
 

Adaptado. Machado de Assis. Memórias póstumas de Brás Cubas. Ilustrado por Cândido Portinari. Rio de Janeiro: Cem 

Bibliófilos do Brasil, 1943. p.1. 

 

Compare o texto de Machado de Assis com a ilustração de Portinari, apontando proximidades e 

distanciamentos entre os dois. 

 

6. Leia o excerto de A cidade e as serras, de Eça de Queirós, e responda ao que se pede.  

Na sala, a tia Vicência ainda nos esperava desconsolada, entre todas as luzes, que ardiam no silêncio e 

paz do serão debandado:  

 Ora uma coisa assim! Nem querem ficar para tomar um copinho de geleia, um cálice de vinho do 

Porto!  

 Esteve tudo muito desanimado, tia Vicência! exclamei desafogando o meu tédio.  

Todo esse mulherio emudeceu, os amigos com um ar desconfiado... Jacinto protestou, muito 

divertido, muito sincero:  

 Não! Pelo contrário. Gostei imenso. Excelente gente! E tão simples... Todas estas raparigas me 

pareceram ótimas. E tão frescas, tão alegres! Vou ter aqui bons amigos, quando verificarem que eu não 

sou miguelista. Então contamos à tia Vicência a prodigiosa história de D. Miguel escondido em 

Tormes... Ela ria! Que coisas! E mau seria...  

 Mas o Sr. Jacinto, não é?  

 Eu, minha senhora, sou socialista...  

 

a) Defina sucintamente o miguelismo a que se refere o texto e indique a relação que há entre essa 

corrente política e a história do Brasil.  

b)  
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7. Com relação ao Parnasianismo, são feitas as seguintes perguntas. 

a) Em que aspecto o movimento pode ser considerado antirromântico? 

b) Suas características reforçam ou contrastam com o esteticismo e o culto da forma? 

 

8. Responda ao que se pede. 

a) Qual é a 

póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, e as correntes de pensamento filosófico e 

científico presentes no contexto histórico-cultural em que essa obra foi escrita? Explique 

resumidamente. 

b) De que maneira, em O cortiço, de Aluísio Azevedo, são encaradas as correntes de pensamento 

filosófico e científico de grande prestígio na época em que o romance foi escrito? Explique 

sucintamente.  

 

9. Vida obscura 

Ninguém sentiu o eu espasmo obscuro 

ó ser humilde entre os humildes seres, 

embriagado, tonto de prazeres, 

o mundo para ti foi negro e duro. 

 

Atravessaste no silêncio escuro 

a vida presa a trágicos deveres 

e chegaste ao saber de altos saberes 

tornando-te mais simples e mais puro. 

 

Ninguém te viu o sofrimento inquieto, 

magoado, oculto e aterrador, secreto, 

que o coração te apunhalou no mundo, 

 

Mas eu que sempre te segui os passos 

sei que a cruz infernal prendeu-te os braços 

e o teu suspiro como foi profundo! 

 
SOUSA, C. Obra completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1961 

 

Com uma obra densa e expressiva no Simbolismo brasileiro, Cruz e Souza transpôs para seu lirismo 

uma sensibilidade em conflito com a realidade vivenciada. De que forma tal percepção é traduzida no 

soneto?  

 

10. A uma religiosidade de superfície, menos atenta ao sentido íntimo das cerimônias do que ao colorido 

e à pompa exterior, quase carnal em seu apego ao concreto (...); transigente e, por isso mesmo, pronta 

a acordos, ninguém pediria, certamente, que se elevasse a produzir qualquer moral social poderosa. 

Religiosidade que se perdia e se confundia num mundo sem forma e que, por isso mesmo, não tinha 

forças para lhe impor sua ordem.  
Sérgio Buarque de Holanda, Raízes do Brasil. Adaptado. 

 

Os juízos aqui expressos por Sérgio Buarque de Holanda encontram exemplificação em Memórias 

póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, especialmente na parte em que se narra o período de 

formação do menino Brás Cubas? Justifique sucintamente.  
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11. 
Machado de Assis, constava o seguinte trecho:  

 

Cubas são um romance

amigamente as Viagens na minha terra. Ao primeiro respondia já o defunto Brás Cubas (como o leitor 

viu e verá no prólogo dele que vai adiante) que sim e que não, que era romance para uns e não o era 

-se de uma obra difusa, na qual eu, 

Brás Cubas, se adotei a forma livre de um Sterne ou de um Xavier de Maistre, não sei se lhe meti 

nte viajou: Xavier de Maistre à roda do quarto, Garrett 

na terra dele, Sterne na terra dos outros. De Brás Cubas se pode talvez dizer que viajou à roda da vida. 

na 

alma deste livro, por mais risonho que pareça, um sentimento amargo e áspero, que está longe de vir 

dos seus modelos. É taça que pode ter lavores de igual escola, mas leva outro vinho. 
Machado de Assis  

 

Considerando esse trecho no contexto da obra à qual se incorpora, atenda ao que se pede.  

a) Identifique um aspecto das Memórias póstumas de Brás Cubas capaz de ter suscitado a dúvida 

expressa por Capistrano de Abreu. Explique resumidamente.  

b) Em que con

sucintamente.  

 

12. Considere o excerto abaixo, no qual o narrador de A cidade e as serras, de Eça de Queirós, contempla 

a cidade de Paris. 

 

(...) E por aquela doce tarde de maio eu saí para tomar no terraço um café cor de chapéu-coco, que 

sabia a fava. Com o charuto aceso contemplei o Boulevard, àquela hora em toda a pressa e estridor da 

sua grossa sociabilidade. A densa torrente dos ônibus, calhambeques, carroças, parelhas de luxo, 

rolava vivamente, com toda uma escura humanidade formigando entre patas e rodas, numa pressa 

inquieta. Aquele movimento descontinuado e rude depressa entonteceu este espírito, por cinco 

quietos anos afeito à quietação das serras imutáveis. Tentava então, puerilmente, repousar nalguma 

forma imóvel, ônibus que parara, fiacre que estacara num brusco escorregar da pileca; mas logo algum 

dorso apressado se encafuava pela portinhola da tipoia, ou um cacho de figuras escuras trepava 

sofregamente para o ônibus  e, rápido, recomeçava o rolar retumbante. 

 

a) -se 

reconhecer a marca de qual escola literária? Justifique sucintamente sua resposta. 

b) 

embevecidamente

que sentido ela tem no contexto da época em que se passa a história narrada no romance? 
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13. No excerto abaixo, narra-se parte do encontro de Brás Cubas com Quincas Borba, quando este, 

reduzido à miséria, mendigava nas ruas do Rio de Janeiro:  

 

Tirei a carteira, escolhi uma nota de cinco mil-réis,  a menos limpa,  e dei-lha [a Quincas Borba]. 

Ele recebeu-ma com os olhos cintilantes de cobiça. Levantou a nota ao ar, e agitou-a entusiasmado.  

 In hoc signo vinces!* bradou.  

E depois beijou-a, com muitos ademanes de ternura, e tão ruidosa expansão, que me produziu um 

sentimento misto de nojo e lástima. Ele, que era arguto, entendeu-me; ficou sério, grotescamente 

sério, e pediu-me desculpa da alegria, dizendo que era alegria de pobre que não via, desde muitos 

anos, uma nota de cinco mil-réis.  

 Pois está em suas mãos ver outras muitas, disse eu.  

 Sim? acudiu ele, dando um bote para mim.  

 Trabalhando, concluí eu.  

 

aparecido no céu, junto de uma cruz, ao imperador Constantino, antes de uma batalha).  

Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas.  

 

a) Tendo em vista a autobiografia de Brás Cubas e as considerações que ao longo de suas Memórias 

Póstumas ele tece a respeito do tema do trabalho, comente o conselho que, no excerto, ele dá a 

 Tra  

b) Tendo, agora, como referência, a história de D. Plácida, contada no livro, discuta sucintamente o 

mencionado conselho de Brás Cubas 

 

14. Leia o trecho de Dom Casmurro, de Machado de Assis, para responder ao que se pede.  

 

Um dia [Ezequiel] amanheceu tocando corneta com a mão; dei-lhe uma cornetinha de metal. Comprei-

lhe soldadinhos de chumbo, gravuras de batalhas que ele mirava por muito tempo, querendo que lhe 

explicasse uma peça de artilharia, um soldado caído, outro de espada alçada, e todos os seus amores 

iam para o de espada alçada. Um dia (ingênua idade!) perguntou-me impaciente:  

 Mas, papai, por que é que ele não deixa cair a espada de uma vez?  

 Meu filho, é porque é pintado.  

 Mas então por que é que ele se pintou?  

Ri-me do engano e expliquei-lhe que não era o soldado que se tinha pintado no papel, mas o gravador, 

e tive de explicar também o que era gravador e o que era gravura: as curiosidades de Capitu, em suma.  

 

a) Se estabelecermos uma analogia ou um paralelo entre a gravura, de que se fala no excerto, e o 

internos do romance?  

b) -se considerar que a lição 

dada pelo pai ao filho, a respeito da gravura, serve de advertência também para o leitor do 

romance? Justifique sua resposta 
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15. E Jerônimo via e escutava, sentindo ir-se-lhe toda a alma pelos olhos enamorados. 

Naquela mulata estava o grande mistério, a síntese das impressões que ele recebeu chegando aqui: ela 

era a luz ardente do meio-dia; ela era o calor vermelho das sestas da fazenda; era o aroma quente dos 

trevos e das baunilhas, que o atordoara nas matas brasileiras; era a palmeira virginal e esquiva que se 

não torce a nenhuma outra planta; era o veneno e era o açúcar gostoso; era o sapoti mais doce que o 

mel e era a castanha do caju, que abre feridas com o seu azeite de fogo; ela era a cobra verde e 

traiçoeira, a lagarta viscosa, a muriçoca doida, que esvoaçava havia muito tempo em torno do corpo 

dele, assanhando-lhe os desejos, acordando-lhe as fibras embambecidas pela saudade da terra, 

picando-lhe as artérias, para lhe cuspir dentro do sangue uma centelha daquele amor setentrional, uma 

nota daquela música feita de gemidos de prazer, uma larva daquela nuvem de cantáridas que zumbiam 

em torno da Rita Baiana e espalhavam-se pelo ar numa fosforescência afrodisíaca. 
Aluísio Azevedo, O cortiço. 

 

Em que pese a oposição programática do Naturalismo ao Romantismo, verifica-se no excerto  e na 

obra a que pertence  a presença de uma linha de continuidade entre o movimento romântico e a 

corrente naturalista brasileira. Que continuidade é essa? 
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GABARITO 

 

 

Exercícios  
 

1.  

a) A máxima de Brás -

existência a partir da perspectiva de ter vivido de forma vazia, sem realizar nada, conforme ele afirma 

-se, portanto, relacionar a frase à maneira de vida de Brás Cubas, 

dedicada ao ócio endinheirado, que caracteriza a elite parasitária brasileira do século XIX. Há, 

portanto, uma visão niilista a respeito da existência. 

b) 

filosofia a Brás Cubas, no capítulo Os Cães, vale-se de uma alegoria, ao se deparar com uma briga de 

desgraça do perdedor, a qual é suportada tranquilamente por quem não sofre. A atitude diante do 

sofrimento alheio, nessa máxima, pode, portanto, ser associada a um aspecto de Humanitas ou 

Humanitismo, filosofia também explicada no capítulo O Humanitismo, em que Quincas Borba afirma: 

 

2.  

a) Em ambos os romances existem cenas com elementos eróticos, mas a maneira de tratar o erotismo 

é diferente. A similaridade é pontual, porque no decorrer da narrativa de O Cortiço, a sexualidade 

das personagens é abordada sob o ponto de vista fisiológico, cientificista do Naturalismo, que 

aproxima o comportamento humano ao do animal (zoomorfismo), como na cena em que Léonie 

estupra Pombinha. Isso difere da abordagem erótica que aparece em Memórias de um Sargento de 

Milícias, porque nesse livro não há o caráter determinista, animalizador. Nota-se um tom coloquial 

irônico nos relacionamentos amorosos, distante do cientificismo. 

b) Em ambos os textos e romances, o modo de representar literariamente os portugueses é o do 

estereótipo, são personagens planas. A corrente de opinião que influencia esse modo de 

representação é, contudo, diversa. Memórias de um Sargento de Milícias, publicado entre 1852-3, é 

um romance romântico excêntrico, sem maniqueísmo e idealização, entre outras inovações. A 

narrativa aborda os costumes populares da época da estada de D. João VI no Brasil, 1808-1821. Os 

imigrantes portugueses vão-se adaptando à sociedade brasileira, aderem à vida do Rio de Janeiro. O 

narrador não faz um julgamento moral definitivo sobre a sociedade retratada, cuja força motriz são o 

tráfico de influência e a malandragem, isto é, a mistura da ordem com a desordem. O Cortiço (1890) 

situa-se no contexto históricosocial do Brasil independente, no final do regime monárquico. A 

corrente de opinião que influencia o modo de representar a personagem é o Determinismo, de 

Hyppolite Taine. A personagem é rigidamente condicionada pela raça, pelo meio e pelo momento. 

No excerto, o jogo erótico de Jerônimo com Rita Baiana é visto como típico de galego (estrangeiro). 

No contexto do livro, o europeu que não se abrasileira, que não é determinado pelo meio tropical, 

sobrepõe-se ao personagem nato no Brasil, domina-o, explora-o economicamente, como 

exemplifica a trajetória do português João Romão, o capitalista selvagem. 

 

3. O par que mais se encaixa ao poema é o decadência/opulência, uma vez que ele trata da arte barroca 

em Vila Rica (hoje Ouro Preto), com toda sua beleza grandiosa do passado opondo-a a um presente de 

escuridão.  
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4.  

a) A Cidade e as Serras relata a história do milionário e sofisticado Jacinto, que só encontra felicidade 

quando se afasta da metrópole moderna, Paris, e da obsessão pelo progresso científico (o que hoje 

seria chamado de tecnofilia). Esse estilo de vida se revela vazio e entendiante. O protagonista 

encontra paz de espírito e desenvolvimento pessoal na região serrana do interior de Portugal. Nesse 

ambiente, afastado da modernidade, além de se desapegar da paixão fútil pela busca incessante da 

 

realidade greco-romana, valorizadora do homem e de sua qualidade de vida. 

b) -romana que tem a região campestre 

da Arcádia como equivalente ao Paraíso, afastada das mazelas da vida urbana. A frase de Jacinto deixa 

claro que Tormes, localidade campestre serrana do interior de Portugal, pode estar longe dos 

malefícios da realidade citadina, mas não deve ser idealizada, sublimada. Prova disso é que Ana 

Vaqueira é uma bruta, assim como seu companheiro, típicos habitantes do campo, feitos apenas para 

cumprirem os aspectos mais básicos e até certo ponto vulgares da existência. Tais elementos são 

muito diferentes da utópica Arcádia. 

 

5. Tanto a obra de Portinari quanto a descrição de Machado de Assis representam a mesma cena. No 

entanto, o apelo imagético da gravura de Portinari possibilita uma representação com mais detalhes do 

que a narração de Machado. Além disso, a visão de Portinari é externa, em terceira pessoa, enquanto 

Brás Cubas oferece uma visão em primeira pessoa da cena.  

 

6.  

a) O miguelismo corresponde à tendência política absolutista, encarnada por D. Miguel, irmão de D. 

Pedro I do Brasil e IV de Portugal. A relação do miguelismo com a história do Brasil dá-se porque D. 

Pedro I, ao abdicar do trono brasileiro (1831), vai para Portugal lutar contra D. Miguel. D. Pedro lidera 

as forças liberais que vão derrotar os miguelistas em 1834.  

b) O contexto da obra remete à segunda metade do século XIX, época da Segunda Revolução Industrial 

e de grandes conflitos entre capital e trabalho. Ser socialista, para Jacinto, significa elevar a condição 

socioeconômica do camponês, de uma maneira assistencialista, em que se mantêm, 

conservadoramente, os privilégios dos proprie - lista, 

 

 

7.  

a) O parnasianismo contesta o romantismo ao negar o sentimentalismo e a poesia exagerada e ao 

retomar o esteticismo clássico, cultuando a forma e a descrição do belo. 

b) O parnasianismo reforça o esticismo e o culto da forma, justamente por renegar a poesia sentimental. 

8.  

a) O Humanitismo, sistema filosófico destinado a arruinar todos os outros, segundo Quincas Borba, é 

uma crítica satírica às correntes filosóficas evcientíficas da segunda metade do século XIX, como o 

Evolucionismo e o Positivismo. Segundo Quincas Borba, a sobrevivência dos mais aptos é a força 

propulsora de todos os fenômenos humanos, daí a guerra ser uma calamidade conveniente e a fome, 

fortes saem vencedores, selecionando-se os aptos à vida, o que remete à teoria evolucionista de 

Darwin. Além disso, o Humanitismo satiriza o Positivismo, segundo o qual o conhecimento científico 

é a única forma de saber verdadeiro, isto é, apenas os métodos científicos são válidos, 

desconsiderando-se crenças religiosas ou superstições. 

b) O Cortiço é apontado como exemplo bem acabado do Naturalismo, escola literária a que pertence, 

o que se percebe pela incorporação do pensamento filosófico e científico da época. Essa filiação é 

notada pelo respei
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comportamento humano, vista nas constantes referências à zoomorfização, às imagens 

escatológicas, na concepção do homem como prisioneiro dos impulsos sexuais e também no 

predomínio do mais apto, como é o caso de João Romão. Já o Experimentalismo, doutrina segundo 

a qual uma narrativa deveria servir de instrumento para a comprovação da tese de seu autor, dá-se, 

por exemplo, na história de Jerônimo como prova de que o meio seria capaz de comandar a natureza 

humana. Por fim, enxerga-se a vinculação ao Determinismo, segundo o qual a personalidade do 

homem seria dirigida por fatores como raça, meio e momento. Em algumas ocasiões O Cortiço 

obedece a essa doutrina (Rita Baiana, como mestiç

momentos a subverte (João Romão e Jerônimo, ambos brancos, portugueses e da segunda metade 

do século XIX, encontram destinos opostos). 

 

9. Nesse poema, Cruz e Sousa trata do sofrimento tácito diante dos limites impostos pela discriminação. 

Há, aqui, um aspecto autobiográfico, uma vez que o autor era negro e sentia na pele essa discriminação 

da qual ele trata. 

 

10. Essas reflexões sobre a superficialidade religiosa também se aplicam integralmente a Brás Cubas, quando 

me

Brás Cubas, de manhã, pedia que Deus lhe per doasse, mas, até o cair da noite, cometia atos maldosos, 

m disso, pode-se lembrar que o tio de 

Brás Cubas era um padre que não dominava as questões místicas, mas era extremamente apegado às 

formalidades de um ritual. Sua religiosidade é, portanto, superficial. 

 

11.  

a) O conceito tradicional de romance  ao qual Capistrano de Abreu parece ter-se apegado  é o de 

um texto em prosa no qual se narram fatos que giram em torno de uma aventura. Memórias Póstumas 

de Brás Cubas, entretanto, livro que se caracteriza por um estilo extremamente digressivo, desvia-se 

desse padrão. Além disso, a autobiografia de Brás Cubas resulta no relato de uma vida vazia, sem 

acontecimentos suficientemente interessantes para uma narrativa convencional. 

b) ém se encontram 

em Laurence Sterne, Xavier de Maistre e Almeida Garrett, sobretudo o estilo digressivo, em que não 

há compromisso com a linearidade narrativa, e o diálogo com o leitor, no qual o emissor assume um 

tom irônico, zombeteiro, às vezes inferiorizando o seu receptor. 

12.  

a) Apesar de A Cidade e as Serras ser um romance realista, o trecho dado remete ao Naturalismo, 

ística do Naturalismo, tendência literária que 

buscou aplicar o cientificismo do final do século XIX à análise da sociedade. 

b) A experiência relatada é de observação atenta, antes espantada que admirativa, do espetáculo 

inquieto da vida urbana parisiense. Zé Fernandes revela-  

estranha, pois difere da vida anterior de Zé Fernandes, transcorrida nas bucólicas e tranquilas serras 

lusas. 

13.  

a) É um conselho meramente retórico e hipócrita, não corresponde à trajetória existencial de Brás 

Cubas. Constata-se, nas memórias do narrador, que ele é membro da elite brasileira do Segundo 

Reinado, totalmente avessa ao trabalho. Vive dos privilégios e vale-se da influência do pai. No último 

capítulo, Brás Cubas gaba- -me a boa fortuna de não comprar o pão com 

 

b) D. Plácida trabalhara com afinco durante toda a vida e nunca conseguira sair da pobreza, chegando 

até a cair na miséria. Dessa forma, o conselho de Brás Cubas, além de hipócrita do ponto de vista 

pessoal, revela-se impróprio do ponto de vista social. 
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14.  

a) Gravador, no caso do romance, seria o autor, que em D. Casmurro corresponde ao protagonista-

narrador, Bentinho, o autor fictício. Gravura, portanto, corresponderia ao próprio romance, a criação 

do gravador-autor.  

b) Bentinho ensinou ao seu filho que os soldadinhos de chumbo deveriam ser aceitos não como 

pessoas, mas como miniaturas em que seu gravador procurou imitar os combatentes. Essa lição pode 

ser aplicada ao livro: tudo em Dom Casmurro tem de ser entendido como uma ficção, uma 

manipulação de elementos estéticos que não é a realidade em que vivemos, mas uma representação 

dela, subordi  

 

15. A obra em questão e o naturalismo trazem em comum 

  

 



 

 
M

a
t.

 

Mat. 
 

Professor: Alex Amaral 

Monitor:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
M

a
t.

 

Revisão Geral de Geometria Plana 
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EXERCÍCIOS  
 

 

1. Um garçom precisa escolher uma bandeja de base retangular para servir quatro taças de espumante 

que precisam ser dispostas em uma única fileira, paralela ao lado maior da bandeja, e com suas bases 

totalmente apoiadas na bandeja. A base e a borda superior das taças são círculos de raio 4 cm e 5 cm, 

respectivamente. 

 

A bandeja a ser escolhida deverá ter uma área mínima, em centímetro quadrado, igual a  

a) 192.  

b) 300.  

c) 304.  

d) 320.  

e) 400. 

2. A imagem apresentada na figura é uma cópia em preto e branco da tela quadrada intitulada O peixe, 

de Marcos Pinto, que foi colocada em uma parede para exposição e fixada nos pontos A e B. Por um 

problema na fixação de um dos pontos, a tela se desprendeu, girando rente à parede. Após o giro, ela 

ficou posicionada como ilustrado na figura, formando um ângulo de 45° com a linha do horizonte. 
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Para recolocar a tela na sua posição original, deve-se girá-la, rente à parede, no menor ângulo 

possível inferior a 360º. A forma de recolocar a tela na posição original, obedecendo ao que foi 

estabelecido, é girando-a em um ângulo de  

a) 90° no sentido horário.  

b) 135° no sentido horário.  

c) 180° no sentido anti-horário.  

d) 270° no sentido anti-horário.  

e) 315° no sentido horário. 

3. A manchete demonstra que o transporte de grandes cargas representa cada vez mais preocupação 

quando feito em vias urbanas. Caminhão entala em viaduto no Centro Um caminhão de grande porte 

entalou embaixo do viaduto no cruzamento das avenidas Borges de Medeiros e Loureiro da Silva no 

sentido Centro-Bairro, próximo à Ponte de Pedra, na capital. Esse veículo vinha de São Paulo para 

Porto Alegre e transportava três grandes tubos, conforme ilustrado na foto 

 
Considere que o raio externo de cada cano da imagem seja 0,60 m e que eles estejam em cima de uma 

carroceria cuja parte superior está a 1,30 m do solo. O desenho representa a vista traseira do 

empilhamento dos canos. 

 
A margem de segurança recomendada para que um veículo passe sob um viaduto é que a altura total 

do veículo com a carga seja, no mínimo, 0,50 m menor do que a altura do vão do viaduto. Considere 

1,7 como aproximação para 3  . Qual deveria ser a altura mínima do viaduto, em metro, para que esse 

caminhão pudesse passar com segurança sob seu vão?  

a) 2,82  

b) 3,52  

c) 3,70  

d) 4,02  

e) 4,20 
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4. Dispondo de um grande terreno, uma empresa de entretenimento pretende construir um espaço 

retangular para shows e eventos, conforme a figura. 

 
A área para o público será cercada com dois tipos de materiais:  

• nos lados paralelos ao palco será usada uma tela do tipo A, mais resistente, cujo valor do metro 

linear é R$ 20,00;  

• nos outros dois lados será usada uma tela do tipo B, comum, cujo metro linear custa R$ 5,00.  

A empresa dispõe de R$ 5 000,00 para comprar todas as telas, mas quer fazer de tal maneira que 

obtenha a maior área possível para o público.  

A quantidade de cada tipo de tela que a empresa deve comprar é  

a) 50,0 m da tela tipo A e 800,0 m da tela tipo B.  

b) 62,5 m da tela tipo A e 250,0 m da tela tipo B.  

c) 100,0 m da tela tipo A e 600,0 m da tela tipo B.  

d) 125,0 m da tela tipo A e 500,0 m da tela tipo B.  

e) 200,0 m da tela tipo A e 200,0 m da tela tipo B. 

5. O tampo de vidro de uma mesa quebrou-se e deverá ser substituído por outro que tenha a forma de 

círculo. O suporte de apoio da mesa tem o formato de um prisma reto, de base em forma de triângulo 

equilátero com lados medindo 30 cm. Uma loja comercializa cinco tipos de tampos de vidro circulares 

com cortes já padronizados, cujos raios medem 18 cm, 26 cm, 30 cm, 35 cm e 60 cm. O proprietário 

da mesa deseja adquirir nessa loja o tampo de menor diâmetro que seja suficiente para cobrir a base 

superior do suporte da mesa. Considere 1,7 como aproximação para 3 . O tampo a ser escolhido será 

aquele cujo raio, em centímetros, é igual a  

a) 18.  

b) 26.  

c) 30.  

d) 35.  

e) 60. 
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6. Uma carga de 100 contêineres, idênticos ao modelo apresentado na Figura 1, deverá ser descarregada 

no porto de uma cidade. Para isso, uma área retangular de 10m por 32 m foi cedida para o 

empilhamento desses contêineres (Figura 2). 

 

 

De acordo com as normas desse porto, os contêineres deverão ser empilhados de forma a não 

sobrarem espaços nem ultrapassarem a área delimitada. Após o empilhamento total da carga e 

atendendo à norma do porto, a altura mínima a ser atingida por essa pilha de contêineres é  

a) 12,5 m.  

b) 17,5 m.  

c) 25,0 m.  

d) 22,5 m.  

e) 32,5 m. 
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7. Uma empresa de telefonia celular possui duas antenas que serão substituídas por uma nova, mais 

potente. As áreas de cobertura das antenas que serão substituídas são círculos de raio 2 km, cujas 

circunferências se tangenciam no ponto O, como mostra a figura. 

 

O ponto O indica a posição da nova antena, e sua região de cobertura será um círculo cuja 

circunferência tangenciará externamente as circunferências das áreas de cobertura menores. Com a 

instalação da nova antena, a medida da área de cobertura, em quilômetros quadrados, foi ampliada 

em  

a) 8π.  

b) 12 π.  

c) 16 π.  

d) 32 π.  

e) 64 π. 

8. O proprietário de um parque aquático deseja construir uma piscina em suas dependências. A figura 

representa a vista superior dessa piscina, que é formada por três setores circulares idênticos, com 

ângulo central igual a 60°. O raio R deve ser um número natural. 

 

O parque aquático já conta com uma piscina em formato retangular com dimensões 50 m x 24 m. O 

proprietário quer que a área ocupada pela nova piscina seja menor que a ocupada pela piscina já 

ser  

a) 16.  

b) 28.  

c) 29.  

d) 31.  

e) 49. 
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9. Uma empresa que organiza eventos de formatura confecciona canudos de diplomas a partir de folhas 

de papel quadradas. Para que todos os canudos fiquem idênticos, cada folha é enrolada em torno de 

um cilindro de madeira de diâmetro d em centímetros, sem folga, dando-se 5 voltas completas em 

torno de tal cilindro. Ao final, amarra-se um cordão no meio do diploma, bem ajustado, para que não 

ocorra o desenrolamento, como ilustrado na figura.  

 

Em seguida, retira-se o cilindro de madeira do meio do papel enrolado, finalizando a confecção do 

diploma. Considere que a espessura da folha de papel original seja desprezível. Qual é a medida, em 

centímetros, do lado da folha de papel usado na confecção do diploma?  

a) π d  

b) 2 π d  

c) 4 π d  

d) 5 π d  

e) 10 π d  

10. A maior piscina do mundo, registrada no livro Guiness, está localizada no Chile, em San Alfonso del 

Mar, cobrindo um terreno de 8 hectares de área. Sabe-se que 1 hectare corresponde a 1 hectômetro 

quadrado. Qual é o valor, em metros quadrados, da área coberta pelo terreno da piscina?  

a) 8 

b) 80 

c) 800  

d) 8 000  

e) 80 000 
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GABARITO 

 

 

Exercícios  
 

1. c 

De acordo com enunciado, temos: 

 
Cada círculo maior tem raio 5 cm (borda superior).  

Cada círculo menor tem raio 4 cm (base).  

O retângulo ABCD é a bandeja, que deverá ter área mínima de 38 cm x 8 cm = 304 cm2 

2. b 

 
No sentido horário, é necessário girar 45° + 90° = 135°;  

no sentido do anti-horário, seria necessário girar 45° + 90° + 90° = 225°. 

3. d 

Todas as dimensões da figura estão em metros. 

 
A altura mínima do viaduto deverá corresponder, em metros, à soma da altura da carroceria, de dois raios, 

da altura do triângulo equilátero ABC e mais 0,5 de segurança. Assim, a altura mínima do viaduto é 
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4. d 

O gasto total do cercado é 2 . 20,00 x + 2 . 5,00 y = 5000,00 (I)  

A área do espaço é S(x) = x . y   

Da equação (I) resulta y = 500  4x  

Assim, S(x) = x . (500  4x) =  4x2 + 500x  

Está área será máxima quando  

 
Para x = 62,5, tem-se y = 500  4 . 62,5 = 250  

A empresa terá que adquirir (2 x 62,5)m  

125m de tela do tipo A e (2 x 250) m  

500 m de tela do tipo B. 

 

5. a 

Sejam RT o raio do tampo e R o raio do círculo, ambos em cm, circunscrito ao triângulo equilátero de 

lado = 30 cm. De acordo com o enunciado, 

 
Entre os cortes já padronizados, o tampo de menor diâmetro tem raio 18 cm. 

6. a 

20 contêineres.  

 

 
Após o empilhamento total da carga, a altura mínima a ser atingida é 5 . 2,5 m = 12,5 m. 

7. a 

A área coberta pelas antenas antigas era: SA = 2 π . 22 = 8π  

A área coberta pela nova antena é: SN = π . 42 = 16π  

A área de cobertura foi ampliada em 16π  8π = 8π 

8. b 

A área ocupada pela nova piscina deve ser menor que a ocupada pela piscina já existente, então: 
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9. d 

A medida, em centímetros, do lado da folha de papel usado na confecção do diploma é 

 

10. e 

A área da piscina é de 8 hectares = 8 hectômetros quadrados = 800 decâmetros quadrados = 80 000 

metros   
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Termoquímica (UFSC) 
13 

nov 
 

EXERCÍCIOS  
 

 

1. Produtores de etanol dizem que alta de impostos reduz competitividade sobre a gasolina 

A União da Indústria de Cana-de-açúcar (Unica) se manifestou em 22 de julho de 2017 contra a decisão 

do governo de elevar os impostos sobre combustíveis. O setor chegou a ser apontado como um dos 

beneficiados com a medida; entretanto, nos cálculos da Unica, a mudança tributária reduzirá a 

competitividade do álcool sobre a gasolina. O etanol pode ser obtido a partir da cana-de-açúcar 

através do processo de fermentação, que é esquematicamente representado na figura a seguir. 

 

 
 

O processo fermentativo segue o esquema reacional abaixo: 

12 22 11 2 6 12 6 2 6 2
calorsacarose glicose/frutose etanol

C H O H O 2 C H O 4 C H O 4 CO 47,0 kcal+ → → + +  

 

Considere que o etanol hidratado é uma mistura constituída por 4%  de água e 96%  de etanol (em 

massa), cuja densidade é de 0,802 g mL  (a 25 C).  

Disponível em: <https://glo.bo/2ClCoRl/>. [Adaptado]. Acesso em: 11 ago. 2017. 

Dados: C 12; H 1; O 16.= = =  

Com base no exposto acima, é correto afirmar que:  

(01) em um tanque de um automóvel preenchido com 38,0 L  de etanol hidratado em um dia com 

temperatura de 25 C,  estará presente uma massa de água inferior a 1,0 kg.     

(02) a filtração é um processo utilizado para separar misturas homogêneas.    
(04) a oxidação do etanol pode produzir ácido etanoico.    
(08) a fermentação que resulta na produção de etanol é uma reação endotérmica.    
(16) na destilação fracionada, o líquido de menor ponto de ebulição é o primeiro a ser obtido no 

decorrer do processo de separação.    
(32) a fermentação de 34,2 kg  de sacarose para produção de etanol resultará na liberação de 

2.350 kcal  de energia na forma de calor.    

Soma: (     ) 
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2.     

 
Em um episódio da série de comédia norte-  físico Sheldon Cooper, 

interpretado por Jim Parsons, preparou uma mistura de substâncias capazes de produzir uma grande 

quantidade de espuma, que poderia cobrir completamente os equipamentos do laboratório de seu 

por Sheldon é, na verdade, decorrente da reação de 

decomposição do peróxido de hidrogênio catalisada por íons iodeto, em uma solução contendo 

detergente comum. A decomposição do peróxido de hidrogênio gera oxigênio gasoso, que fica retido 

nas bolhas formadas pelo detergente criando mais bolhas e, finalmente, espuma, que se expande 

rapidamente. De maneira simplificada, a reação pode ser descrita por duas etapas, que levam à reação 

global:  

Etapa I: ( ) ( ) ( ) ( )
− −+ → +2 22 aq aq aqH O I OI H O  

Etapa II: ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
− −+ → + +2 22 aq aq aq 2 gH O OI I H O O  

 

A variação de entalpia associada à reação global é de −196 kJ / mol.  Suponha que Sheldon tenha 

preparado um experimento no qual 100 mL  de uma solução contendo 2 2H O 0,088 mol / L  e gotas de 

detergente foram adicionados a 20 mL  de uma solução saturada de KI,  à temperatura ambiente 

(25 C)  e pressão de 1,00 atm.  

Sobre o assunto tratado acima, é CORRETO afirmar que:  

(01) a equação global que descreve o processo pode ser expressa por: ( ) ( ) ( )→ +2 22 aq 2 g2 H O 2 H O O .     

(02) os íons iodeto, embora atuem como catalisadores na reação, são consumidos para promover a 

decomposição do peróxido de hidrogênio.    
(04) nas condições reacionais explicitadas no enunciado, será produzido 0,21L  de 2O  a partir da 

decomposição de todo o 2 2H O  disponível.    

(08) a reação de decomposição do 2 2H O  está associada à liberação de calor para o meio.    

(16) a massa de 2 2H O  presente no início do experimento, considerando-se a quantidade correta de 

algarismos significativos, é de 0,30 g.     

(32) por se tratar de uma reação endotérmica, a decomposição do 2 2H O  ocorreria mais rapidamente 

se o experimento fosse realizado a 45 C.     

Soma: (    ) 
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3. Considere a tabela abaixo, em que cH  representa a entalpia de combustão para os compostos 

listados, a 25°C: 

Nome IUPAC Nome usual Estado físico (25°C) ( )cΔH kJ/mol  

Etanol Álcool etílico Líquido 1366,8 

Etano Etano Gás 1560,7 

Eteno Etileno Gás 1411,2 

Etino Acetileno Gás 1301,1 

2,2,4-trimetilpentano Isoctano Líquido 5462,6 

Com base nos dados acima, é CORRETO afirmar que:  
(01) as reações de combustão para os compostos listados na tabela são exotérmicas, ou seja, ocorrem 

com liberação de calor para o meio, e representam transformações químicas.    
(02) as quantidades de energia liberadas por mol a partir da combustão do acetileno e do etileno são 

menores que a quantidade de energia liberada por mol na combustão do etano devido à presença 

de ligações π  no acetileno e no etileno.    
(04) a combustão completa de um mol de isoctano, um hidrocarboneto que é um dos principais 

componentes da gasolina, requer o fornecimento de 5462,6 kJ de energia e a presença de 25 mol 

de oxigênio molecular.    
(08) a combustão completa do acetileno pode ser representada pela equação química 

2 2 2 2 22C H 5O 4CO 2H O.+ → +     

(16) a 25°C, o isoctano é encontrado na forma líquida em função da atuação de forças intermoleculares 

dipolo-dipolo, mais intensas que as forças de van der Waals presentes, por exemplo, na molécula 

de acetileno, que é um gás na mesma temperatura.    
(32) para produzir a mesma quantidade de energia proveniente da combustão de 57 g de isoctano, são 

necessários aproximadamente 92 g de etanol.    
 Soma: (      )  

4. Para a reação de obtenção do CH3CH2Br, têm-se as seguintes informações: 

 
Expressão de equilíbrio:  

 
Dados termodinâmicos (a 298 K):  

Keq=7,5 x 107  

0H = -84,1 kJ mol-1  

Ea= 140 kJ mol-1 

Com relação às informações acima, assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S).  

(01) O valor de Keq indica que a formação de CH3CH2Br é favorecida.    
(02) Trata-se de uma reação de eliminação.    
(04) O valor de H  sugere que a reação é endotérmica.    
(08) O fato da reação apresentar H 0  indica que a velocidade de obtenção do CH3CH2Br é alta.    

(16) O nome IUPAC da substância CH3CH2Br é bromoetano.    
(32) Na molécula do eteno, há duas ligações sigma C H.    
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5. O butano é um gás incolor, inodoro e inflamável, derivado do petróleo, utilizado como gás de cozinha.  

a) Escreva a fórmula estrutural do butano.  

b) Dê o nome IUPAC de um isômero do butano.  

c) Escreva a equação da reação de combustão de um mol de butano devidamente balanceada.  

d) A partir das equações termoquímicas mostradas a seguir, determine o valor numérico do ÄHo de 

combustão do butano em kJ/mol. 

 

C(grafite) + O2(g)     → CO2(g)    ÄHo = - 395 kJ/mol  

H2(g) + ½O2(g)      → H2  ÄHo = - 286 kJ/mol  

4C(grafite) + 5H2(g)  → C4H10(g)  ÄHo = - 126 kJ/mol  

6. Desde os primórdios, a humanidade vem produzindo energia através da queima de combustíveis. 

Inicialmente, a energia liberada pela vegetação existente era suficiente. O aumento pela demanda por 

energia, mesmo antes da Revolução Industrial, levou a humanidade a buscar a energia armazenada nos 

combustíveis fósseis. Mais recentemente, a civilização moderna também obtém energia através do uso 

de átomos de urânio, que são consumidos em reatores nucleares. A elevada emissão de CO2 e de 

outros gases na atmosfera e os resíduos radiativos de centrais nucleares levaram o ser humano a uma 

grande preocupação com as questões relacionadas ao meio ambiente. 

A seguir, dados sobre o poder energético em kJ/mol de alguns combustíveis. 

Combustível Massa molar H0 (KJ/mol) 

Carbono(grafite) 12 -393,5 
92U235

(s) 92 - 2x 1010 

Metano(g) 16 - 889,5 

Assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S).  

(01) O protocolo de Kyoto é um acordo internacional que visa reduzir as emissões de gases poluentes. 

O aumento da concentração de CO2 na atmosfera, resultante da queima em larga escala de 

combustíveis fósseis, está associado claramente ao aumento do efeito estufa, que pode resultar 

no aquecimento global do planeta.    
(02) O carvão, o petróleo e o gás natural são exemplos de combustíveis fósseis.    
(04) A energia produzida pela queima de 60 kg de carbono irá produzir mais energia que a fissão 

nuclear de 1 mol de átomos de 92U235.    
(08) A reação de fusão nuclear do U - 235 pode ser assim representada: 

92U235 + 0n1 → 56Ba141 + 36Kr92 30n1 ÄH= - 2x 1010 kJ/mol    
(16) Como as centrais nucleares são muito seguras, seu lixo nuclear pode ser descartado de imediato 

nos lixões, uma vez que não provocam riscos ambientais.    
(32) Uma empresa passou a utilizar o gás metano como combustível. Sabendo que ela consome 320 kg 

do combustível por dia, podemos dizer que a energia liberada em cada dia é de 17.790 kJ.    
(64) A energia liberada pela combustão de um mol carbono diamante será superior à combustão de 

um mol carbono grafite.    
Soma: (      )  

7. Considere as seguintes informações sobre entalpia de combustão no estado padrão ÄHo para alguns 

combustíveis. 

COMBUSTÍVEL FÓRMULA MOLECULAR ÄHo (kJ/mol) 

Gasolina C8H  - 5400 

Etanol C2H5OH  - 1400 

Hidrogênio H2(g) - 290 

Dados adicionais:  

considere a gasolina composta apenas de C8H18; 

densidade do etanol 0,79 g/mL; e densidade da gasolina 0,72 g/mL.  

Com base nas informações acima, assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S).  

(01) O etanal é um isômero de função do etanol.    
(02) O nome IUPAC da molécula C8H18 é octanol, alcano de fórmula geral CnH2n.    
(04) A molécula 2,2,3,3 tetrametilbutano apresenta fórmula molecular C8H18 sendo um isômero do 2,4 

dimetilhexano.    
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(08) 2,24 litros de hidrogênio fornecem mais calor que 4,75 mL de gasolina, considerando ambos os 

combustíveis nas CNTP.    
(16) Comparando-se as entalpias de combustão, é correto afirmar que 57 gramas de gasolina geram 

mais calor que 46 gramas de etanol ou 20 gramas de hidrogênio.    
(32) Um posto de serviço comercializa o litro de álcool a R$ 1,50 e o litro de gasolina a R$ 2,50. 

Considerando um carro Flex que consome 1 litro de álcool a cada 10 km ou 1 litro de gasolina a 

cada 15 km, pode-se concluir que seria mais econômico utilizar o álcool.    
Soma: (    ) 

8. O ozônio é um gás instável e incolor nas condições atmosféricas, com odor característico, mesmo a 

baixas concentrações. É um poderoso agente desinfetante e sua capacidade para desinfetar a água foi 

descoberta em 1886. Nesse processo, a geração de ozônio ocorre pelo princípio da descarga elétrica, 

que acelera elétrons suficientemente para romper as ligações da molécula de oxigênio. Dessa forma, 

nos aparelhos utilizados para desinfecção da água, conhecidos como ozonizadores, ocorre a seguinte 

transformação: 

3O2(g) + 284 KJ →  2O3(g) 

De acordo com as informações acima, assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S).   

(01) A molécula de O3 apresenta apenas duas ligações covalentes.    
(02) Na molécula de ozônio, os elétrons da ligação sofrem deslocamento, provocando um efeito de 

ressonância.     
(04) O3 é a forma alotrópica mais estável do elemento oxigênio.  

(08) A reação de geração de ozônio é exotérmica.     

(16) Na reação de geração do ozônio, a entalpia das moléculas de O2 é menor do que a entalpia das 

moléculas de O3.   

(32) O2 e O3 são formas alotrópicas do elemento oxigênio. 

(64) A entalpia-padrão de formação do ozônio é igual a 284 kJ.mol-1. 

Soma: (     ) 

9. Grande parte da eletricidade produzida em nosso planeta é gerada nas usinas termelétricas, que 

consomem enormes quantidades de combustível para transformar a água líquida em vapor de água. 

Esse vapor passa por uma turbina, gerando eletricidade. 

As equações termoquímicas a seguir representam a combustão do carvão (C), gás natural (CH4) e 

gasolina (C8H18):   

I. C (s) + O2 (g) →  CO2 (g) + 393 kJ  

II. CH4 (g) + 2O2 (g) →  CO2 (g) + 2H2O (ℓ) + 888 kJ 

III. C8H18 (ℓ) + 
25

2
O2 (g) →  8CO2 (g) + 9H2O (ℓ) + 5.440 kJ 

Em relação aos três processos, assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S).  

(01) As equações I, II e III representam processos exotérmicos.    
(02) As equações I, II e III representam processos endotérmicos.    
(04) O gás natural deve ser utilizado preferencialmente, pois polui menos.    
(08) Para produzir a mesma quantidade de energia, a quantidade de CO2 lançada na atmosfera obedece 

à ordem crescente: gasolina, carvão, gás natural.    
(16) O gás natural libera maior quantidade de energia por mol de CO2     
Soma: (     ) 
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10.  As seguintes equações termoquímicas são verdadeiras quando reagentes e produtos estão no estado 

gasoso a 25°C e a 1 atmosfera de pressão: 

CH4(g) + Cℓ2(g) →  CH3Cℓ(g) + HCℓ(g) 

∆H= - 109kJ 

 

CH3Cℓ(g) + Cℓ2(g) →  CH2Cℓ2(g) + HCℓ(g) 

∆H= - 96kJ 

 

CH2Cℓ2(g) + Cℓ2(g) →  CHCℓ3(g) + HCℓ(g) 

∆H= - 104kJ 

 

CHCℓ3(g) + Cℓ2(g) →  CCℓ4(g) + HCℓ(g) 

∆H= - 100kJ 

 

Qual a variação de entalpia (k Joule) correspondente à obtenção de 1 mol de cloreto de metila (CH3

a partir de tetracloreto de carbono e cloreto de hidrogênio, quando reagentes e produtos forem gases 

a 25°C e 1 atmosfera de pressão? 

Divida o resultado encontrado por 10 (dez).  
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GABARITO 

 

 

Exercícios  
 

1. 04 + 16 = 20. 

(01) Incorreta. Em um tanque de um automóvel preenchido com 38,0 L  de etanol hidratado em um dia 

com temperatura de 25 C,  estará presente uma massa de água inferior a 1,0 kg.    

0,802 g mL 802 g L

1L

=

802 g

38,0 L m

m 30.476 g

30.476 g

=

água

100%

m

água

água

água

4%

30.476 g 4%
m

100%

m 1.219,04 g

m 1,2 kg (superior a 1,0 kg)


=

=



 

 

(02) Incorreta. A filtração é um processo utilizado para separar misturas heterogêneas. 

(04) Correta. A oxidação do etanol pode produzir ácido etanoico.  

 
 

(08) Incorreta. A fermentação que resulta na produção de etanol é uma reação exotérmica, pois libera 

calor. 

+ → → + +12 22 11 2 6 12 6 2 6 2
calor liberadosacarose glicose/frutose etanol

C H O H O 2 C H O 4 C H O 4 CO 47,0 kcal   

(16) Correta. Na destilação fracionada, o líquido de menor ponto de ebulição é o primeiro a ser obtido 

no decorrer do processo de separação, pois é mais volátil.   

 

(32) Incorreta. A fermentação de 34,2 kg  de sacarose para produção de etanol resultará na liberação de 

4.700 kcal  de energia na forma de calor.   

12 22 11

12 22 11 2 6 12 6 2 6 2
calorsacarose glicose/frutose etanol

34,2 kg 34.200 g

C H O 12 12 22 1 11 16 342

C H O H O 2 C H O 4 C H O 4 CO 47,0 kcal

342 g

=

=  +  +  =

+ → → + +

47,0 kcal liberados

34.200 g E

34.200 g 47,0 kcal
E

342 g

E 4.700 kcal


=

=
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2. 01 + 08 + 16 = 25. 

(01) Correta. 

( )2 2 aqEtapa I : H O I−+ ( )aq OI−→ ( ) ( )

( )

2aq

2 2 aq

H O

Etapa II : H O OI−

+

+ ( )aq I−→ ( ) ( ) ( )aq 2 2 gH O O+ +

( ) ( ) ( )2 22 aq 2 g2H O 2H O O H 196kJ / molΔ→ + = −

 

(02) Incorreta. O catalisador iodeto aparece como reagente na etapa I e como produto da reação II. 

Portanto não foi consumido na reação. 

 

(04) Incorreta.  

2 20,088mol de H O 1L

                    x mol

3

2 2 2 2

0,1L

x 0,0088 ou 8,8 10 mol

2H O 2H O O

2mol

−= 

→ +

1mol

0,0088mol

3

3

x

x 4,4 10 mol

P.V n . R .T

1 V 4,4 10 0,082 298

V 0,107L

−

−

= 

=

 =   

=

 

(08) Correta. A reação de decomposição do 2 2H O ,  apresenta H<0,  portanto, reação exotérmica, 

libera calor para o meio. 

(16) Correta. 

2

V 100mL

M 8,8 10 mol / L

1L

−

=

= 

28,8 10 mol

0,1L

−

3

2 2

x

x 8,8 10 mol

1 mol H O

−= 

3

34g

8,8 10 mol− x

x 0,30g=

 

(32) Incorreta. A reação de decomposição da água oxigenada de acordo com o texto é exotérmica.   

3. 01 + 02 + 08 + 32 = 43. 

(01) Verdadeira. Toda combustão é uma transformação exotérmica. Isto se verifica pelo sinal negativo do 

CHΔ . 

(02) Verdadeira. A presença de ligações pi aumenta a energia que deve ser absorvida para a quebra das 

moléculas. Isso faz com que, ao final do processo, uma menor quantidade de energia seja liberada 

para a vizinhança. 

(04) Falsa. A reação ocorre com liberação de energia, e não com absorção. 

(08) Verdadeira. A equação está corretamente montada e balanceada. 

(16) Falsa. As forças intermoleculares no isoctano não são do tipo dipolo-dipolo, pois a molécula 

apresenta dipolos induzidos, e não permanentes. Portanto, são forças de dipolo temporário. 

(32) Verdadeira. 

Isoctano (C8H18): MM = 114g/mol 

Assim: 
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114g de isoctano   ( )  5462,6 kJ liberados

  57 g  E

E = 2731,3 kJ.

                                                                 

 

Para o etanol (C2H6O): MM = 46g/mol 

46 g de etanol ( )1366,8 kJ liberados   

      m  2731,3 kJ

m = 91,92259 92 g

   

4. 01 + 16 = 17.  

(01) Proposição correta. O valor de Keq indica que a formação de CH3CH2Br é favorecida.   

(02) Proposição incorreta. Trata-se de uma reação de adição.   

(04) Proposição incorreta. O valor de H  sugere que a reação é exotérmica.   

(08) Proposição incorreta. O fato de a reação apresentar H 0  não indica a velocidade.  

(16) Proposição correta. O nome IUPAC da substância CH3CH2Br é bromoetano.   

(32) Proposição incorreta. Na molécula do eteno, há uma ligação dupla, ou seja, uma sigma e outra pi.    
5.  

a) Fórmula estrutural do butano: 

 
b) Nome IUPAC de um isômero do butano: 

2-metil-propano 

c) Equação: 1C4H10(g) + 2(g)
13

O
2

→ 4 CO2(g) + 5 H2O(ℓ) 

d) 0 de combustão do butano em KJ/mol: 

- 2884 KJ/mol.   

6. 01 + 02 + 64 = 67 

(01) Afirmação correta. O protocolo de Kyoto é um acordo internacional que visa reduzir as emissões de 

gases poluentes. O aumento da concentração de CO2 na atmosfera, resultante da queima em larga 

escala de combustíveis fósseis, está associado claramente ao aumento do efeito estufa, que pode 

resultar no aquecimento global do planeta.   

(02) Afirmação correta. O carvão, o petróleo e o gás natural são exemplos de combustíveis fósseis.   

(64) Afirmação correta. A energia liberada pela combustão de um mol carbono diamante será superior à 

combustão de um mol carbono grafite.   

7. 04 + 32 = 36 

(04)  Afirmação correta. A molécula 2,2,3,3 tetrametilbutano apresenta fórmula molecular C8H18 sendo 

um isômero do 2,4 dimetilhexano, que apresenta a mesma fórmula molecular (C8H18).   

(32)   Afirmação correta. Um posto de serviço comercializa o litro de álcool a R$ 1,50 e o litro de gasolina 

a R$ 2,50. Considerando um carro Flex que consome 1 litro de álcool a cada 10 km ou 1 litro de 

gasolina a cada 15 km, pode-se concluir que seria mais econômico utilizar o álcool.   

8. (02) + (16) + (32) = 50   

(01) Falsa. A molécula de O3 apresenta apenas duas ligações covalentes.    

(02) Verdadeira. Na molécula de ozônio, os elétrons da ligação sofrem deslocamento, provocando um 

efeito de ressonância.     

(04) Falsa. O3 é a forma alotrópica mais estável do elemento oxigênio. O correto seria o O2 

(08) Falsa. A reação de geração de ozônio é exotérmica.  A reação absorve calor, é endotérmica.  

(16) Verdadeira. Na reação de geração do ozônio, a entalpia das moléculas de O2 é menor do que a 

entalpia das moléculas de O3.   

(32) Verdadeira. O2 e O3 são formas alotrópicas do elemento oxigênio. 

(64) Falsa. A entalpia-padrão de formação do ozônio é igual a 284 kJ.mol-1. 
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9. 01 + 04 + 16 = 21   

(01) Verdadeira.  As equações I, II e III representam processos exotérmicos.    

(02) Falsa As equações I, II e III representam processos endotérmicos.  Todas são exotérmicas, pois 

liberam calor. 

(04) Verdadeira.  O gás natural deve ser utilizado preferencialmente, pois polui menos.    

(08) Falsa Para produzir a mesma quantidade de energia, a quantidade de CO2 lançada na atmosfera 

obedece à ordem crescente: gasolina, carvão, gás natural.   A ordem seria Carvão, metano e 

gasolina. 

(16) Verdadeira.  O gás natural libera maior quantidade de energia por mol de CO2     

10. 

Bem, ela possui o metano (CH4), que é uma substância que não aparece nas demais equações e nem na 

nossa equação-problema. 

Agora observe que na equação- 4(g) (g) 3(g) e o 

2(g) 

também: 

II.    CH2 2(g) (g) 3 (g) 2(g)  

III.   3(g) (g) 2 2(g) 2(g)  

IV.  4(g) (g) 3(g) 2(g)  

Agora vamos somar as equações, anulando aquelas substâncias que estão em lados opostos e com a 

mesma quantidade: 

 
Gabarito: 300/10 = 30  
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EXERCÍCIOS  
 

 

1. O soro fisiológico é uma solução aquosa 0,9%  em massa de NaC .  Um laboratorista preparou uma 

solução contendo 3,6 g  de NaC  em 20 mL  de água. 

Qual volume aproximado de água será necessário adicionar para que a concentração corresponda à 

do soro fisiológico?  

a) 
20 mL.

    

b) 
180 mL.

    

c) 
380 mL.

    

d) 
400 mL.

    

e) 
1.000 mL.

    

2. Com o avanço dos recursos tecnológicos, vem crescendo a importância das simulações 

computacionais como metodologia auxiliar à química experimental. Nas simulações, podem-se 

descrever os detalhes microscópicos de um sistema, como, por exemplo, o número exato de 

moléculas de cada espécie. 

Se, em uma simulação de solução aquosa de ureia, há 1 molécula de ureia para cada 111 moléculas 

de água, a concentração correspondente da ureia em 
1mol L ,−  nessa solução, é 

Dado: águad 1 g mL.=   

a) 0,0009.     

b) 0,09.     

c) 0,11.     

d) 0,5.     

e) 1,11.     

3. O trióxido de arsênio, 2 3As O ,  é utilizado como quimioterápico no tratamento de alguns tipos de 

leucemia mieloide aguda. O protocolo de um determinado paciente indica que ele deva receber uma 

infusão intravenosa com 4,95mg  de trióxido de arsênio, diluídos em soro fisiológico até o volume final 

de 250mL.  

A concentração em mol / L  de trióxido de arsênio na solução utilizada nessa infusão é  

a) 
11,0 10 .−     

b) 
22,5 10 .−     

c) 
41,0 10 .−     

d) 
52,5 10 .−     

e) 
61,0 10 .−     

4. A dose adequada de paracetamol para uma criança com febre é de 12 mg kg-1. Sabendo que o 

paracetamol de uso pediátrico tem concentração de 200 mg mL-1 e que 20 gotas perfazem 1 mL, 

quantas gotas um pediatra receitaria para uma criança que pesa 30 kg?  
a) 50 gotas.    

b) 36 gotas.    

c) 30 gotas.    

d) 20 gotas.    

e) 18 gotas.    
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5. Na combustão do diesel, o enxofre presente é convertido em dióxido de enxofre (SO2), que é uma das 

principais causas de chuva ácida. Até o fim de 2013, o diesel S1800, que contém 1800 ppm de enxofre 

(ppm = partes por milhão expressa em massa), será totalmente abolido no país. Atualmente, o diesel 

mais vendido é o diesel S500 (500 ppm de enxofre). 

 A emissão de SO2, por tonelada de diesel, para S500 e S1800, é, respectivamente, de  
a) 500 g e 1800 g.    
b) 640 g e 900 g.    
c) 1000 g e 3600 g.    
d) 1600 g e 3200 g.    
e) 2000 g e 7200 g.    

6. Apesar da pequena quantidade de oxigênio gasoso (O2) dissolvido na água, sua presença é essencial 

para a existência de vida aquática.  

Sabendo-se que na água de um lago há uma molécula de oxigênio (O2) para cada 0,2 milhões de 

moléculas de água e considerando-se que em 1 litro de água há 55,55 mols de moléculas de água, a 

concentração em mol L-1 do oxigênio na água desse lago será de  
a) 0,2 x 10-4.    

b) 5,0 x 10-4.    

c) 2,4 x 10-4.    

d) 2,8 x 10-4.    

e) 3,3 x 10-4.    

7. Um estudante realizou uma diluição, conforme mostrado na figura abaixo. 

 
Supondo-se que a densidade da água, bem como da solução inicial, seja de 1,0 g mL-1, qual será o 

volume de água a ser adicionado para que a solução passe a ter concentração de 0,2 mol L-1?  
a) 25 mL.    
b) 50 mL.    
c) 100 mL.    
d) 200 mL.    
e) 250 mL.    

8. A uma solução I aquosa saturada de 2 2 7K Cr O  de cor laranja é adicionada água pura até dobrar seu 

volume, mantendo-se a temperatura constante. A seguir, são adicionados alguns cristais de 2 2 7K Cr O ,  

sob agitação constante, até que ocorra o aparecimento de um precipitado de 2 2 7K Cr O ,  obtendo-se 

a solução II, conforme esquematizado no desenho abaixo. 

 
Considerando as concentrações de 2 2 7K Cr O  nessas soluções, pode-se afirmar que  

a) a concentração na solução I é o dobro da concentração na solução II.    
b) o precipitado é solubilizado quando se misturam as soluções I e II.    
c) a tonalidade laranja da solução I é mais intensa que a tonalidade laranja da solução II.    
d) a solução I deve apresentar maior ponto de ebulição que a solução II, quando considerados os 

efeitos coligativos.    
e) a concentração da solução I é igual à concentração da solução II.    
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9. Soluções formadas por constituintes líquidos costumam ter sua concentração expressa em 

porcentagem de volume. Em soluções alcoólicas, essa porcentagem é indicada em °GL (graus Gay-

Lussac). No rótulo de um vinho produzido na serra gaúcha, lê-se que o teor de álcool (etanol) é de 13 

°GL. 

Isso significa que,  

a) em 130 mL desse vinho, existem 100 mL de etanol.    

b) em 870 mL desse vinho, existem 100 mL de etanol.    

c) em 870 mL desse vinho, existem 130 mL de etanol.    

d) em 1000 mL desse vinho, existem 130 mL de etanol.    

e) em 1000mL desse vinho, existem 870 mL de etanol.    

10. A sacarose é extraordinariamente solúvel em água, como mostram os dados da tabela abaixo. 

 

 

 

 

Prepara-se uma solução saturada dissolvendo 65 g  de sacarose em 25 g  de água a 50 °C.  A 

quantidade de água a ser adicionada a esta solução inicial, de modo que, quando a solução resultante 

for resfriada até 30 °C,  tenhamos uma solução saturada de sacarose em água, sem presença de 

precipitados, é de aproximadamente  

a) 2,5 g.    

b) 4,5 g.    

c) 10,0 g.    

d) 15,8 g.    

e) 40,0 g.    

11. O atleta Michael Phelps é considerado um fenômeno na natação. Contribui para esse sucesso uma 

particularidade metabólica que lhe confere uma recuperação fora do comum. Enquanto a maior parte 

dos nadadores, depois das competições, apresenta uma média de 10 milimols de ácido lático por litro 

de sangue, o nadador campeão apresenta apenas 5,6 milimols. 
Veja, n. 2073, p.122, 13 ago. 2008. 

As concentrações de ácido lático (C3H6O3), em gramas por litro de sangue, que correspondem, 

respectivamente, a 10 milimols/L e 5,6 milimols/L, são de aproximadamente  

a) 1 x 10-1 e 5,6 x 10-1.    

b) 1 x 10-3 e 5,6 x 10-3.    

c) 4,5 x 10-1 e 2,5 x 10-1.    

d) 9 x 10-1 e 5 x 10-1.    

e) 9 x 10-3 e 5 x 10-3.    

   

T (°C) 30 50 

Solubilidade ( )sac 2g /100 g H O  220 260 
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GABARITO 

 

 

Exercícios 

 

1. c 

( )água / soluçãod 1g mL

0,9 g de NaC

=

100 mL

3,6 g de NaC ( )20 mL V

3,6 g 100 mL
20 mL V

0,9 g

V 400 mL 20 mL

V 380 mL

+


+ =

= −

=

   

2. d 

Na simulação de solução aquosa de ureia, há 1 molécula de ureia para cada 111 moléculas de água, 

então: 

 
=

 

=

23

23

1 molécula de ureia 1 molécula de ureia 6 10

111moléculas de água 111moléculas de água 6 10

ou seja,

1 molécula de ureia 1mol de ureia

111moléculas de água 111mols de água

1mol de água (18 g) ocupa 18 mL, pois a densidade da água é igual

=

a 1 g/mL.

1 g 18 g

1mL 18 mL

1mol de ureia 

ureia

111 18 mL de água

n


= =



=

ureia

1000 mL de água (1L)

1 1000
n 0,5005 mol

111 18

[ureia] 0,5 mol /L

   

3. c 

Teremos: 

2 3

2 3

3

2 3

4
2 3

As O 198

m
[As O ]

M V

4,95 10
[As O ]

198 0,250

[As O ] 1,0 10 mol /L

−

−

=

=



=



= 

   

4. b 

1kg 12mg (paracetamol)

30kg paracetamol

paracetamol

m

m 360 mg=

 

 

200 mg 20 gotas (1mL)

360 mg gotas

gotas

n

n 36 gotas=
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5. c 

Teremos: 

Para o diesel S500, vem: 

 

1 tonelada 1000 kg 1.000.000 g

1000 kg (diesel)

= =

diesel

1.000.000 partes

m

diesel

2 2

500 partes

m 0,5 kg 500g

S O SO

32g

= =

+ →

64 g

500 g
2

2

SO

SO

m

m 1000 g=

 

 

Para o diesel S1800, vem: 

 

1 tonelada 1000 kg 1.000.000 g

1000 kg (diesel)

= =

diesel

1.000.000 partes

m

diesel

2 2

1800 partes

m 1,8 kg 1800g

S O SO

32g

= =

+ →

64 g

1800 g
2

2

SO

SO

m

m 3600 g=

   

6. d 

Cálculo do volume de água correspondente a 0,2 milhões de moléculas de água: 

23

6

6
21

23

1 Litro de água —— 55,55 6 10 moléculas

V —— 0,2 10 moléculas

0,2 10
V 6 10 Litros de água (volume da solução)

55,55 6 10

−

 




= 

 

 

 

Agora vamos calcular o valor, em mols, de 1 molécula de oxigênio: 

 

23

23

23

1 mol —— 6 10 moléculas

n —— 1 molécula

1
n 0,17 10 mols de oxigênio (número de mols do soluto)

6 10

−



= 


 

 

Finalmente vamos calcular a concentração de oxigênio na água, em mols por litro. 

 

23
2 4

21

0,17 10
C 0,028 10 ou 2,8 10 mol L

6 10

−
− −

−


=  


   

7. b 

Calculo da concentração inicial da solução: 

2 4

2 4

1 mol de Na SO —— 142 g

n —— 7,1g

n 0,05 mol de Na SO=
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2 4

2 4

0,05 mol de Na SO —— 200 mL

n —— 1000 mL

n 0,25 mol de Na SO em 1 litro de solução 0,25 mol L= =

 

 

Ao adicionar mais água à solução, ocorrerá uma diluição, ou seja, a concentração final diminuirá de forma 

inversamente proporcional ao volume final da solução. Aplica-se a expressão matemática abaixo, 

considerando que a concentração final é 0,2 mol/L. 

 

INICIAL ~INICIAL FINAL FINALC V C V 0,25 0,2 0,2 (V 0,2)

0,01
0,05 0,2 V 0,04 0,01 0,2V V 0,05L 50mL

0,2

 =    =  +

 =  +  =  = = =
   

8. e 

2 2 7

2 2 7

2 2 7

K Cr O
2 2 7 inicial

K Cr O
2 2 7 diluída

K Cr O

2 2 7 inicial 2 2 7 final fase líquida

n
[K Cr O ]

V

Após adição de água pura :

n
[K Cr O ]

2V

A seguir são adicionados cristais de soluto até ocorrer precipitação.

n

2V

Conclusão : [K Cr O ] [K Cr O ] −

=

=



=

 

A concentração da solução I é igual à concentração da solução II.   

9. d 

Teremos: 

13 % de etanol
13 °GL

87 % de água ou solução res tante





 

 

Isso significa que em 1000 mL desse vinho, existem 130 mL de etanol. 

 

0,13 1000 mL 130 mL de e tanol
13 °GL

0,87 1000 mL 870 mL de solução res tante

 =


 =
   

10. b 

Teremos: 

65 g (sacarose) água25 g (água) m

220 g (sacarose)

+

30 C

água

água

100 g (água)

(25 m ) 220 65 100

m 4,54 4,5 g



+  = 

= 

   

11. d 

3 1
1 1

3 1
1 1

10 milimols 10 mili x mol 10 x 10 x 90 g.mol
9 x 10 g.L

L L L

5,6 milimols 5,6 mili x mol 5,6 x 10 x 90 g.mol
5,04 x 10 g.L

L L L

− −
− −

− −
− −

= = =

= = =
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RESUMO   
 

Eliminação 
Reações de eliminação nada mais são, reações que acontecem saída de dois átomos ou grupos vizinhos com 

a formação de uma ligação dupla. Basicamente, existem quatro tipo de reação de eliminação: 

 
a) Eliminação de hidrogênio (desidrogenação) 

A partir dos alcanos (existentes em grande quantidade no petróleo) obtemos alcenos, por isso essa 

reação é de grande importância na indústria petroquímica. 

 
b) Eliminação de halogênios (de-halogenação) 

Na eliminação de halogênios, que são eletronegativos, usamos um metal por ser 

eletropositivo(geralmente Zinco), catalisado por um álcool 

 
c) Eliminação de halogenidretos, HCl, HBr, HI (desidro-halogenação) 

Esse tipo de reação é obtida por meio de KOH em dissolvida em álcool, e faz sentido, pois éinteressante 

usar uma base (KOH) para arrancar um ácido (HCl, HBr, HI...) de uma molécula orgânica. Se seu reagente 

for um haleto de cadeias maiores, haverá maior tendência de o hidrogênio sair do carbono menos 

hidrogenado. Esta é a regra de Saytzef, que basicamente é o inverso da regra de Markownikoff. Temos 

duas possibilidades para, por exemplo, o 2 bromo-butano, veja: 

 
Ricardo Feltre, volume único, 6ª ed, 2004. 

d) Eliminação de água (desidratação) 

• Desidatração intramolecular (ocorre na própria molécula de álcool) 

 

 
• Desidatração intermolecular (ocorre entre duas moléculas de álcoois iguais ou diferentes, com 

formação de éter) 

 

 
Se o reagente for um álcool de cadeia maior, haverá também obediência à regra de Saytzef, como vemos no 

exemplo abaixo: 
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(Ricardo Feltre, volume único, 6ª ed, 2004) 

 

Obs.: Essa reação é comum para álcoois primários. Álcoois secundários e principalmente terciários tendem 

a desidratar-se intramolecularmente, tendo como produto, os alcenos correspondentes. 

 

• Desidratação de ácidos carboxílicos 

Aqui, há formação do anidrido do ácido correspondente: 

 

 
 

Os anidridos cíclicos mais estáveis são aqueles com 5 e 6 átomos de carbono, de acordo com a teoria das 

tensões de Baeyer: 

 
 

OBS: Apenas o ácido fórmico não dá anidrido 

 

 

Eliminações Múltiplas 
Pode ocorrer reações de eliminação duas vezes na mesma molécula, assim, teremos a formação de uma 

ligação tripla ou de duas ligações duplas, como vemos abaixo: 
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EXERCÍCIOS  
 

 

1. A reação do 
2-bromo-2-metilpropano

 (A) com o etóxido de sódio (B), usando etanol como solvente, 

leva a uma mistura de produtos C e D, apresentada abaixo. 

 
Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na ordem em que 

aparecem. 

Em relação aos produtos, é correto afirmar que C é formado por uma reação de __________; e D, por 

uma reação de __________.  

a) substituição  desidratacão    

b) substituição  eliminação    

c) oxidação  desidrogenação    

d) adição  eliminação    

e) adição  desidratação    

2. Atente à seguinte reação química: 

 
Considerando a reação química acima, assinale a opção que completa corretamente as lacunas do 

seguinte enunciado:  

O terc-butanol (reagente), quando aquecido na presença de um catalisador 1__________, por meio de 

uma reação de 2___________, produz o isobutileno (produto) cujo nome pela IUPAC é3__________.  

a) 1básico; 2condensação; 31,1-dimetileteno    

b) 1ácido, 2eliminação; 32-metilpropeno    

c) 1ácido, 2desidratação; 31,1-dimetileteno    

d) 1básico, 2desidratação; 32-metilpropeno    

3. Analise a Reação Orgânica abaixo: 

 
Essa reação é uma reação de:  

a) Adição.    

b) Ozonólise.    

c) Eliminação.    

d) Substituição.    

e) Desidratação.    
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4. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na ordem em que 

aparecem. 

A reação do 2-bromo-2-metilpropano com o etóxido de sódio, usando etanol como solvente, leva à 

formação de 3% de éter e de 97% de alceno, conforme representado abaixo.  

 
Em relação aos produtos, é correto afirmar que o éter é formado por uma reação de __________, e o 

alceno é formado por uma reação de __________.  
a) substituição  eliminação    

b) substituição  desidratação    

c) oxidação  eliminação    

d) adição  hidrogenação    

e) adição  desidratação    

5. 
a partir do etanol de cana-de-açúcar, contribuindo desse modo para a redução do uso do petróleo. A 

conversão do etanol em plástico ocorre na seguinte sequência de reações:  

a) adição e eliminação    

b) adição e polimerização    

c) eliminação e polimerização    

d) polimerização e substituição    

e) substituição e adição    

6. Reações de eliminação, mais especificamente as de desidratação de álcoois, são de grande 

importância, pois geram matéria-prima para a indústria química. Considere que a desidratação 

intramolecular de 1mol  da substância (I) gera 1mol  do produto orgânico e 1mol  de água, conforme 

mostrado na equação química abaixo: 

 
Faça o que se pede a respeito da desidratação descrita acima: 

a) Escreva o nome da substância (I) de acordo com as regras da IUPAC. 

b) Represente, sob notação bastão, a estrutura do produto orgânico formado. 

c) Represente, sob notação bastão, a estrutura de um isômero de função substância (I), que 

apresente cadeia cíclica e ramificada.  

7. Os produtos de uma reação foram but-1-eno e água. Sobre essa reação, assinale o que for correto.  

(01) Um dos reagentes é o butan-1-ol.    
(02) É uma reação de desidratação intramolecular.     
(04) A retirada da água do meio reacional favorece a síntese do alceno.     
(08) É uma reação catalisada por base, por exemplo, KOH.     
(16) O but-1-eno também pode ser obtido a partir da reação de eliminação do 2-cloro-butano em meio 

ácido.  

Soma: (    )  
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8. Muitas frutas são colhidas ainda verdes, para que não sejam danificadas durante o seu transporte. São 

deixadas em armazéns refrigerados até o momento de sua comercialização, quando são colocadas em 

um local com gás eteno por determinado período, para que o seu amadurecimento ocorra mais 

rapidamente.  

As reações I e II representam dois métodos diferentes na produção de eteno. 

catal. , T

3 3 2 2 2I. CH CH CH CH H− ⎯⎯⎯⎯→ = +  

2 4H SO ,170 C

3 2 2 2 2II. CH CH OH CH CH H O


− ⎯⎯⎯⎯⎯→ = +  

Dado: R = 0,082 atm.L.K-1mol-1  

As reações I e II são denominadas, respectivamente,  

a) desidrogenação e desidratação intramolecular.     

b) desidrogenação e desidratação intermolecular.     

c) desidrogenação e adição.     

d) eliminação e hidratação intramolecular.     

e) eliminação e hidratação intermolecular.    

9. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do enunciado abaixo. 

O polietileno é obtido através da reação de polimerização do etileno, que, por sua vez, é proveniente 

do petróleo. Recentemente, foi inaugurada, no Polo Petroquímico do RS, uma planta para a produção 

uma fonte natural renovável, e não do petróleo. A reação de transformação do etanol ( )3 2CH CH OH  

em etileno ( )2 2CH CH=  é uma reação de _____.  

a) substituição.    

b) adição.    

c) hidrólise    

d) eliminação    

e) oxidação    

10. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), atualmente cerca de 5% da população mundial sofre 

de depressão. Uma das substâncias envolvidas nesses distúrbios é o neurotransmissor serotonina, 

produzido no metabolismo humano a partir do triptofano. O processo metabólico responsável pela 

formação de serotonina envolve a reação química global representada pela equação não balanceada 

fornecida a seguir. 

 
A reação de conversão de triptofano em serotonina ocorre em duas etapas metabólicas distintas. Com 

relação a essas duas substâncias e ao processo metabólico em que elas estão envolvidas, é correto 

afirmar que  

a) uma das etapas da conversão do triptofano em serotonina envolve a eliminação de um grupo 

amina.    

b) a serotonina apresenta função álcool.    

c) uma das etapas da conversão do triptofano em serotonina envolve a eliminação de um grupo 

carboxílico.    

d) por apresentarem ligações C = C em suas estruturas, as duas substâncias formam isômeros 

geométricos.    

e) apenas a serotonina apresenta anel aromático.    
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GABARITO 

 

 

Exercícios  

 

1. b 

Em relação aos produtos, é correto afirmar que o metil-tercbutil-éter é formado por uma reação de 

substituição; e D, por uma reação de eliminação. 

   
2. b 

O terc-butanol (reagente), quando aquecido na presença de um catalisador ácido, por meio de uma 

reação de eliminação, produz o isobutileno (produto) cujo nome pela IUPAC é 2-metilpropeno. 

   
3. c 

Ocorre a eliminação de halogênio, pois trata-se de um di-haleto vicinal reagindo com zinco, usando um 

álcool como catalisador, formando assim, um alceno.   

4. a 

Em relação aos produtos, é correto afirmar que o éter é formado por uma reação de substituição, e o 

alceno é formado por uma reação de eliminação.  

   
5. c  

Teremos: 

2 4H SO
3 2 2 2

T,P
2 2 2 2 n

CH CH OH CH CH HOH (Reação de eliminação)

nCH CH ( CH CH ) (Polimerização)

⎯⎯⎯⎯→ = +

= ⎯⎯⎯→ − − −
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6.  

a) Ciclopentanol. 

b) A desidratação intramolecular de um álcool, em meio ácido, leva a eliminação de água, gerando 

assim um alceno:  

 
c) Teremos: 

   
7. 01 + 02 + 04 = 07. 

(01) Correto. Um dos reagentes é o butan-1-ol.   

 

 
(02) Correto. É uma reação de desidratação intramolecular.    

(04) Correto. A retirada da água do meio reacional favorece a síntese do alceno.    

 

 
(08) Incorreto. É uma reação catalisada por ácido, por exemplo, 2 4H SO .    

(16) Incorreto. O but-2-eno pode ser obtido a partir da reação de eliminação do 2-cloro-butano em meio 

ácido, pois de acordo com a regra de Saytzzeff, o hidrogênio do átomo de carbono menos 

hidrogenado (neste caso carbono secundário) é retirado com maior facilidade.   

   
8. a   

 
9. d 

A reação de transformação do etanol ( )3 2CH CH OH  em etileno ( )2 2CH CH=  é uma reação de 

eliminação. 
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10. c 

Uma das etapas da conversão do triptofano em serotonina envolve a eliminação de um grupo carboxílico: 

  
Não ocorre a eliminação de um grupo amina. 

 
A serotonina apresenta função fenol: 

 
Apesar de apresentarem ligações C=C em suas estruturas, as duas substâncias não formam isômeros 

geométricos.   

O triptofano e a serotonina apresentam anel aromático: 
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RESUMO   
 

 

Para entendermos os produtos das reações de oxidação e redução em compostos orgânicos, é necessário 

entendermos o que significa, a níveis subatômico, atômico e molecular, um composto oxidar/reduzir-se. 

Então, o que é 

 

• Oxidação de um composto? 

• Perda de elétrons; 

• Aumento do NOX; 

• Adição de átomo de oxigênio; 

• Retirada de átomo de hidrogênio. 

 

• Redução de um composto? 

• Ganho de elétrons; 

• Diminuição do NOX; 

• Retirada de átomo de oxigênio; 

• Adição de átomo de hidrogênio. 

 

Agora estamos prontas/os para analisarmos como se dá a oxidação. 

 

Oxidação de alcenos e alcinos 
Estas reações podem ser de 2 tipos:  

1) BRANDA, que ocorre em meio aquoso neutro ou levemente básico e a frio. 

 

• Emprega-se como agente oxidante o permanganato de potássio (KMnO4), que é um oxidante brando 

quando está nas condições descritas acima; 

• Este oxidante se decompõe, gerando oxigênios atômicos; 

 
• Estes oxigênios atômicos quebram a ligação pi do alceno ou as ligações pi do alcino, abrindo valências 

livres (em alcenos, duas; em alcinos, quatro); 

         
• Os átomos de oxigênio entram nessas valências, acompanhados de hidrogênios advindos da água do 

meio, formando: 

                           
• Vemos que os produtos formados foram, no caso do alceno, um diálcool vicinal (em que os carbonos 

hidroxilados são vizinhos), e no caso do alcino, um poliálcool gêmino (em que há mais de uma hidroxila 

no mesmo átomo de carbono) vicinal. 

• No entanto, álcoois gêminos são muito instáveis, motivo pelo qual logo sofrem desidratação. A perda 

de água se deve à reação da hidroxila com o hidrogênio do MESMO ÁTOMO DE CARBONO: 
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• Assim, forma-se um composto carbonilado em, se o carbono envolvido for primário, tratar-se-á de um 

ALDEÍDO; se for secundário, tratar-se-á de uma CETONA. Veja: 

 

 
• Conclusão:  

• Oxidação de alceno: forma diálcool vicinal; 

• Oxidação de alcino em carbono primário: forma aldeído; 

• Oxidação de alcino em carbono secundário: forma cetona. 

 

Obs.: A solução de KMnO4 possui coloração roxa forte e, em meio levemente basificado por NaHCO3 ou 

Na2CO3, é chamada de REATIVO DE BAYER. Este reagente é empregado em um teste para verificar a 

presença ou não de insaturações nos compostos orgânicos. Quando há instauração, ele se decompõe 

conforme já ilustrado aqui, e assim descora. Quando o composto é saturado, não há tal descoramento. 

 

2) ENÉRGICA, que ocorre em meio aquoso ácido e a quente. 

• Emprega-se como agente oxidante o permanganato de potássio (KMnO4) ou o dicromato de 

potássio (K2Cr2O7), que são oxidantes enérgicos quando estão nas condições descritas acima; 

• Estes oxidantes se decompões, gerando oxigênios atômicos; 

 
2 KMnO4 +  3 H2SO4   →  K2SO4 + 2 MnSO4  +  3 H2O  +   5 [O] 
K2Cr2O 7+ 4 H2SO4   →  K2SO4 + Cr2(SO4)3  +  4 H2O  +   3 [O] 

 

• Estes oxigênios atômicos quebram as ligações pi e sigma do alceno ou do alcino, dividindo o 

composto em outros 2, com valências livres. Os átomos de oxigênio entram nessas valências, 

acompanhados de hidrogênios advindos da água do meio, formando 2 mol de um poliálcool gêmino, 

que se desidrata, resultando em água e um composto carbonilado.  

Veja no caso do alceno: 

 

 
 

• Se o carbono da ligação dupla/tripla rompida for primário, há formação de GÁS CARBÔNICO e 

ÁGUA: 
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• Se o carbono da ligação dupla/tripla rompida for secundário, há formação de ÁCIDO 

CARBOXÍLICO e ÁGUA: 

 

 
• Se o carbono da ligação dupla (este caso não cabe a alcinos) for terciário, há formação de 

CETONA e ÁGUA: 

 
 

Oxidação de álcoois 
• Emprega-se como agente oxidante o permanganato de potássio (KMnO4) ou o dicromato de potássio 

(K2Cr2O7), que se decompõem da maneira supracitada, formando átomos de oxigênio livres; 

• Estes oxigênios são adicionados às ligações C H do carbono que contém o grupo funcional do álcool 

(hidroxila). Assim, são formados álcoois gêminos, que, como sempre, desidratam-se, formando 

compostos carbonilados; 

• No caso dos álcoois, a oxidação também pode ser BRANDA (PARCIAL) ou ENÉRGICA (TOTAL); 

• Na BRANDA, apenas uma ligação C H do C hidroxilado receberá oxigênio, resultando em aldeído, 

caso seja primário; ou em cetona, caso seja secundário: 
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• Na ENÉRGICA, as duas ligações C H do C hidroxilado receberão oxigênio, resultando em ácido 

carboxílico: 

 
 

Obs.: Quando o álcool oxidado for o METANOL, a oxidação enérgica pode prosseguir após a formação do 

ácido metanoico, formando, por último, gás carbônico: 

 
 

Obs.: Álcoois TERCIÁRIOS não sofrem oxidação. 

 

Ozonólise 
• Ocorre em alcenos; 

• Emprega-se como agente oxidante o ozônio (O3); 

• Há a reação do alceno com água; 

• Utiliza zinco (Zn) como catalisador; 

• A ligação dupla é rompida e os oxigênios do ozônio se ligam aos carbonos da dupla, formando um 

composto intermediário instável chamado ozoneto; 

• Depois, as ligações envolvidas com os oxigênios se quebram, liberando um oxigênio que oxida a 

água do meio, formando água oxigenada (H2O2); 

• Forma-se, também, um aldeído, caso o carbono da dupla seja primário ou secundário; e/ou uma 

cetona, caso o carbono da dupla seja terciário. 
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EXERCÍCIOS  
 

 

1. O ácido etanoico, conhecido como ácido acético - constituinte do vinagre -, pode ser produzido a 

partir do etanol, como mostrado no esquema: 

 
No processo de síntese, o composto representado por X é um intermediário que será transformado no 

produto final desejado: o ácido etanoico. Considerando as reações envolvidas no processo, é 

incorreto afirmar que  

a) o ácido etanoico é produzido após a oxidação do etanal.    

b) o reagente oxidante, para obter o ácido, pode ser o 4KMnO .     

c) a substância representada por X não é um ácido carboxílico.    

d) o composto X deve ser reduzido para a obtenção do ácido.    

2. O ácido aminobutíricoγ −  (GABA) é um aminoácido que age no sistema nervoso central. Distúrbios na 

biossíntese ou metabolização deste ácido podem levar ao desenvolvimento de epilepsia. A última 

etapa da síntese química do GABA utiliza reação de oxidação de álcool. 

 
Qual reagente oxidante deve ser utilizado para realizar esta síntese?  

a) 2NaC H O
    

b) 2H Pt
    

c) 2 2 7 2 4K Cr O H SO
    

d) 2 3C FeC
    

e) 2H O NaOH
    

3. O óleo extraído da casca da canela é constituído principalmente pela molécula que possui a seguinte 

fórmula estrutural: 

 
Nomeie a função à qual essa molécula pertence. Apresente, também, a fórmula estrutural da 

substância orgânica formada na oxidação do grupo carbonila dessa molécula.  

4. Em um laboratório, foi realizado um experimento de oxidação de uma mistura de álcoois na presença 

de 2 2 7K Cr O  e 2 4H SO .  A tabela abaixo apresenta os álcoois presentes na mistura. 

Álcoois 
Quantidade 

(mol)  

propan-1-ol 3  

propan-2-ol 2  

metilpropan-1-ol 1 

metilpropan-2-ol 4  

Em relação à mistura, nomeie a isomeria plana que ocorre entre os álcoois de cadeia carbônica normal. 

Considerando apenas os componentes orgânicos, calcule a fração molar de álcoois presentes após a 

oxidação total. Escreva, ainda, as fórmulas estruturais dos ácidos carboxílicos formados.  
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5. O ozônio é um gás que existe em pequenas quantidades (cerca de 10%)  na troposfera, mas em maior 

concentração na estratosfera, constituindo a camada de ozônio. 

a) Na troposfera, o ozônio reage com o óxido de nitrogênio produzindo oxigênio e dióxido de 

nitrogênio, cuja constante de equilíbrio é 
346,0 10 .  De acordo com as concentrações descritas 

abaixo, verifique se o sistema está em equilíbrio. 

Composto 3O  NO  2O  2NO  

Concentração 
1(mol L )−

 61 10−  
51 10−  

38 10−  
42 10−  

 

b) Utilizando os dados para a reação do ozônio com o dióxido de nitrogênio na atmosfera, fornecidos 

abaixo, determine a expressão da velocidade e calcule o valor da constante de velocidade dessa 

reação 

2(g) 3(g) 3(g) 2(g)NO O NO O+ +  

 

1
2[NO ] mol L−  

1
3[O ] mol L−  

1 1Velocidade mol L s− −
 

55 10−  
51 10−  

22,2 10−  

55 10−  
52 10−  

24,4 10−  

52,5 10−  52 10−  
22,2 10−  

 

c) Na troposfera, o ozônio também reage com compostos orgânicos insaturados prejudicando a 

qualidade de vida dos organismos vivos. Escreva a reação de ozonólise do 2 metilbuteno−  na 

troposfera.  

6. Considere que o ácido 2,3 dimetil butanoico seja o único produto derivado da oxidação exaustiva 

4(aq)(KMnO H )+  de um determinado alcino. A respeito desse produto e de sua reação de obtenção, 

determine 

a) a fórmula de bastão do referido ácido carboxílico. 

b) a fórmula de bastão do alcino precursor desse ácido. 

c) o número de isômeros opticamente ativos do alcino que deu origem ao ácido.  

7. Bebidas alcóolicas, como licores artesanais, podem, algumas vezes, apresentar metanol, uma 

substância tóxica, imprópria para o consumo. Quando exposto a algum agente oxidante, o metanol 

sofre oxidação. A equação química dessa reação é  

a)     

b)     

c)     

d)     

8.  

2 3
2 5 2 7 2 4 2 23 C H OH 2 Cr O + 16 H 3 C H O 4 Cr  11H O.− + ++ → + +

 

O produto orgânico que se forma nessa reação é um(a)  

a) ácido carboxílico.    

b) álcool.    

c) aldeído.    

d) cetona.    
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9. A maioria dos alimentos contém substâncias orgânicas, que possuem grupos funcionais e/ou ligações 

duplas, que podem ser alteradas pelo contato com o ar atmosférico, resultando na mudança do sabor, 

aroma e aspecto do alimento, podendo também produzir substâncias tóxicas ao organismo. Essas 

alterações são conhecidas rancificação do alimento. 

Essas modificações são resultantes de ocorrência de reações de  

a) oxidação.    

b) hidratação.     

c) neutralização.    

d) hidrogenação.     

e) tautomerização.     

10. A ozonólise, reação utilizada na indústria madeireira para a produção de papel, é também utilizada em 

escala de laboratório na síntese de aldeídos e cetonas. As duplas ligações dos alcenos são clivadas pela 

oxidação com o ozônio 3(O ),  em presença de água e zinco metálico, e a reação produz aldeídos e/ou 

cetonas, dependendo do grau de substituição da ligação dupla. Ligações duplas dissubstituídas geram 

cetonas, enquanto as ligações duplas terminais ou monossubstituídas dão origem a aldeídos, como 

mostra o esquema. 

 
Considere a ozonólise do composto 1-fenil-2-metilprop-1-eno: 

 
Quais são os produtos formados nessa reação?  

a) Benzaldeído e propanona.     

b) Propanal e benzaldeído.     

c) 2-fenil-etanal e metanal.     

d) Benzeno e propanona.     

e) Benzaldeído e etanal.     

 

QUESTÃO CONTEXTO   
 

 

O spray de pimenta é um tipo de agente lacrimogêneo que possui a capsaicina como princípio ativo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Baseado nas informações fornecidas e nos conceitos químicos, escreva a reação de oxidação 

energética da capsaicina. 
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GABARITO 

 

 

Exercícios 

 

1. d 

a) Correta. A oxidação de um álcool primário leva a formação de um aldeído, nesse caso o etanal, que 

ao ser oxidado formará o ácido etanoico. 

b) Correta. Um dos agentes oxidantes mais usados em reações orgânicas é o permanganato de potássio 

4(KMnO ).  

c) Correta. Não é um ácido carboxílico e sim um aldeído. 

d) Incorreta. O composto X é obtido pela oxidação do etanol que, por sua vez sofrerá nova oxidação e 

formará o ácido carboxílico.   

2. c 

Os alcoóis primários quando expostos a um agente oxidante como o dicromato de potássio 2 2 7(K Cr O )  

ou permanganato de potássio 4(KMnO )  em meio ácido podem sofrer oxidação a aldeído e finalmente 

em ácido carboxílico.   

3. Teremos: 

   
4. Isomeria plana que ocorre entre os álcoois de cadeia carbônica normal (não ramificada): isomeria de 

posição. 

Cálculo da fração molar de álcoois presentes após a oxidação total: 

 
Quantidade total de mols de álcoois presentes inicialmente: 3 2 1 4 10+ + + =  

Quantidade de mols de álcool (terciário) não oxidado: 4  
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Fração molar 
4

10
=  ou 0,4  

Fórmulas estruturais planas dos ácidos carboxílicos formados: 

 
Obs.: existem outras representações possíveis.   

5.  

a) Reação: 

3(g) (g) 2(g) 2(g)

3 4
42 2

C 6 5
3

O NO O NO

[O ] [NO ] (8 10 ) (2 10 )
K 16 10

[O ] [NO] (1 10 ) (1 10 )

− −

− −

+ → +

   
= = = 

   

 

Pelo valor do K  calculado o sistema não está em equilíbrio, pois é menor que o eqK .  

b) Expressão de velocidade: 

2 3

2 5 5

7 1

v k [NO ] [O ]

2,2 10 k(5 10 ) (1 10 )

k 4,4 10 s

− − −

−

= 

 =   

= 

 

c) Teremos: 

   
6.  

a) Fórmula estrutural do ácido 2,3 dimetil butanoico: 

 
b) Teremos: 

 
c) Teremos: 

 
Como o alcino possui 2 carbonos assimétricos iguais,portanto, ele apresenta dois isômeros opticamente 

ativos (dextrógiro e levógiro) e dois inativos.   
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7. a 

Esquema reacional da oxidação parcial do metanol (que pode ocorrer em maior escala nas bebidas 

contaminadas por este álcool): 

   
8. a 

O produto orgânico que se forma nessa reação é 2 4 2C H O .  Trata-se de um ácido carboxílico. 

   

9. a 

Essas modificações são resultantes de ocorrência de reações de oxidação. 

   
10. a 

   
 

Questão Contexto  
 

b 

A oxidação energética 2 2 7(K Cr O  ou 4KMnO  em meio ácido e quente) da capsaicina tem como produto 

majoritário um composto contendo o grupo funcional ácido carboxílico.   
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Quí. 
 

Professor: Xandão 

Monitor:  Gabriel Pereira 
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RESUMO   
 

 

Transesterificação 
• Ocorre entre um ÁLCOOL e um ÉSTER; 

• Há a reação do radical do álcool com o carboxilato do éster; 

• Utiliza ácido ou base forte como catalisador; 

• Os produtos formados são um outro ÁLCOOL e um outro ÉSTER. 

 

Saponificação 
• Ocorre entre um ÉSTER (derivado de ácido graxo, isto é, de cadeia carbônica muito longa) e o 

HIDRÓXIDO DE SÓDIO ou de POTÁSSIO; 

• Há a reação do sódio do hidróxido com o carboxilato do éster e da hidroxila do hidróxido com o radical 

ligado ao carboxilato; 

• Utiliza meio aquoso; 

• Os produtos formados são um SAL SÓDICO/POTÁSSICO DE ÁCIDO CARBOXÍLICO e um ÁLCOOL. 
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EXERCÍCIOS  
 

 

1. Um agricultor utiliza em sua lavoura de café o adubo químico NPK, assim denominado por conter em 

Depois de aplicado ao solo, o íon potássio é absorvido pelo cafeeiro. Após colhido e beneficiado o 

café, esse agricultor utiliza as cascas obtidas para alimentar uma fornalha. A cinza gerada na fornalha, 

contendo óxido de potássio, é colocada em latões com pequenos furos no fundo. A esses latões 

adiciona-se água, recolhendo, através dos furos, hidróxido de potássio em solução. Essa solução é 

misturada com sebo de boi, que contém triacilglicerídeos, e submetida à fervura, resultando na 

obtenção de um excelente sabão contendo glicerol. 

 

a) Escreva a equação balanceada da reação do óxido de potássio e água. 

b) Escreva a equação da reação de saponificação que ocorre entre 3 mol de KOH e 1 mol de 

triacilglicerídeo (fórmula dada acima). 

c) Calcule a massa, em gramas, de glicerol formada pela reação de saponificação completa de um 

mol de triacilglicerídeo. 

d) Dê a fórmula estrutural e o nome sistemático (IUPAC) do glicerol.  

2. Os triglicerídeos são compostos orgânicos presentes na composição de óleos e gorduras vegetais.  

A reação que permite a obtenção de triglicerídeos é denominada  

a) esterificação.    

b) desidratação.    

c) saponificação.    

d) neutralização.    

3. A incorporação de saberes e de tecnologias populares como, por exemplo, a obtenção do sabão de 

cinzas, a partir de uma mistura de lixívia de madeira queimada com grandes quantidades de gordura 

animal sob aquecimento, demonstra que já se sabia como controlar uma reação química, cuja 

finalidade, neste caso, era produzir sabão. 

De acordo com o conhecimento químico, o sabão de cinzas se forma mediante a ocorrência de 

reações químicas entre a potassa, que é obtida das cinzas, e os ácidos graxos presentes na gordura 

animal. 
Disponível em: <www.if.ufrgs.br/ienci/artigos/Artigo_ID241/v15_n2_a2010.pdf>. Acesso em 21.09.2012. Adaptado 

A palavra potassa é usada em geral para indicar o carbonato de potássio ( 2 3K CO ), que, em meio 

aquoso, sofre hidrólise. A produção do sabão é possível porque a hidrólise da potassa leva à formação 

de um meio fortemente  

a) ácido, promovendo a esterificação.    

b) ácido, promovendo a saponificação.    

c) alcalino, promovendo a esterificação    

d) alcalino, promovendo a saponificação.    

e) ácido, promovendo a hidrólise da gordura.    
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4. Os componentes principais dos óleos vegetais são os triglicerídeos, que possuem a seguinte fórmula 

genérica: 

 
Nessa fórmula, os grupos R, R' e R" representam longas cadeias de carbono, com ou sem ligações 

duplas. 

A partir dos óleos vegetais, pode-se preparar sabão ou biodiesel, por hidrólise alcalina ou 

transesterificação, respectivamente. Para preparar sabão, tratam-se os triglicerídeos com hidróxido de 

sódio aquoso e, para preparar biodiesel, com metanol ou etanol. 

a) Escreva a equação química que representa a transformação de triglicerídeos em sabão. 

b) Escreva uma equação química que representa a transformação de triglicerídeos em biodiesel.  

5. Os óleos vegetais são utilizados, desde a antiguidade, para a obtenção de sabões, através de reações 

com substâncias alcalinas. Atualmente, vêm sendo explorados, com sucesso, na produção de 

biodiesel, através de uma reação de transesterificação com etanol, sob catálise ácida. A seguir, estão 

representadas as fórmulas estruturais de um tri-acil-glicerol e do etanol.  

 

a) Escreva a equação química da reação entre um tri-acil-glicerol e uma base, na obtenção de um 

sabão. 

b) Escreva a equação química da reação de transesterificação entre um tri-acil-glicerol e o etanol, na 

obtenção do biodiesel.  

6. A busca por combustíveis alternativos tem sido motivada por fatores ambientais, econômicos e sociais. 

Nesse contexto, destaca-se o uso de biocombustíveis, ou seja, de produtos úteis para a geração de 

energia, que sejam obtidos, total ou parcialmente, a partir de biomassa. A tabela abaixo mostra os 

principais exemplos desses combustíveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Combustível Matéria-prima Processo de obtenção Composição química 

Carvão vegetal Madeira Pirólise Carbono 

Álcool 
Açúcares (glicose, 

amido, celulose, etc.) 

Fermentação 

anaeróbica 
Etanol 

Biogás Todo tipo de biomassa 
Fermentação 

anaeróbica 
Hidrocarbonetos leves 

Biogás de  síntese Biomassa em geral Gaseificação 
Mistura gasosa, 

essencialmente CO e H2 

Biodiesel Óleos e gorduras 
Esterificação ou 

transesterificação 

Mono ésteres de ácidos 

graxos 

Bio-óleo Óleos e gorduras 
Craqueamento ou 

hidrocraqueamento 

Mistura de 

hidrocarbonetos e 

compostos oxigenados 

Disponível em: <http://qnint.sbq.org.br/qni/visualizarTema.php?idTema=30>. Adaptado. 
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As substâncias representadas a seguir se relacionam diretamente com esses biocombustíveis. 

 
Sobre as relações existentes entre I e II com os biocombustíveis mostrados na tabela, é CORRETO 

afirmar que  

a) I sofre hidrocraqueamento para produzir bio-óleo.    

b) I e II são os principais constituintes químicos do bio-óleo.    

c) II sofre transesterificação para produzir os constituintes do biodiesel.    

d) I é a principal matéria-prima para a produção dos seis biocombustíveis apresentados.    

e) II é o principal tipo de constituinte das matérias-primas usadas para a produção de C8H18 por 

fermentação anaeróbica.    

7. O biodiesel é um combustível substituto aos combustíveis fósseis, obtido por meio da modificação 

estrutural de óleos e gorduras (triacilgliceróis). Sua produção é promissora, do ponto de vista 

ambiental, pois os óleos e as gorduras são considerados fontes renováveis de matéria prima, uma vez 

que são encontrados em plantas e animais. O outro reagente principal da obtenção do biodiesel pode 

ser o etanol, combustível cuja produção é muito eficiente no Brasil e que também é extraído de fonte 

renovável, a cana-de-açúcar. Utilizando o texto e o esquema dado na sequência, que representa 

genericamente a reação química de obtenção do biodiesel, assinale o que for correto. 

 
(01) -CH2 CH3), ou seja, uma cadeia constituída de 2 

carbonos unidos por uma ligação sigma.    
(02) A reação química esquematizada pode ser chamada de transesterificação.    
(04) Se o reagente A for o palmitato de metila e o reagente B for o etanol, o produto C será chamado 

palmitato de etila.    
(08) Em condições ambiente, a diferença física entre óleos (geralmente líquidos) e gorduras 

(geralmente sólidas) está justificada pela quantidade de insaturações presentes em suas 

estruturas. Assim, quanto maior for o número de insaturações na cadeia, maior será a tendência 

de a espécie ser uma gordura.    
(16) Se o reagente B for substituído por NaOH, o produto C será um sabão.    

Soma: (     )  

8. Um dos métodos de produção de biodiesel envolve a transesterificação do óleo de soja utilizando 

metanol em meio básico (NaOH ou KOH), que precisa ser realizada na ausência de água. A figura 

mostra o esquema reacional da produção de biodiesel, em que R representa as diferentes cadeias 

hidrocarbônicas dos ésteres de ácidos graxos.  

 
A ausência de água no meio reacional se faz necessária para   
I. manter o meio reacional no estado sólido.     

II. manter a elevada concentração do meio reacional.     

III. manter constante o volume de óleo no meio reacional.     

IV. evitar a diminuição da temperatura da mistura reacional.     

V. evitar a hidrólise dos ésteres no meio reacional e a formação de sabão.    
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9. Considere a reação de obtenção do biodiesel dada abaixo e assinale o que for correto. 

 
(01) O biodiesel pode ser preparado pela transesterificação de óleos vegetais.    
(02) O glicerol é obtido como subproduto da produção de biodiesel e tem inúmeras aplicações na 

indústria farmacêutica.    
(04) O biodiesel, o etanol e a gasolina são fontes de energia renováveis.    
(08) Óleos e gorduras de origem vegetal e animal são exemplos de lipídios.    
(16) Quando 1 2 3R , R  e R forem cadeias carbônicas saturadas, o glicerídeo será uma gordura sólida à 

temperatura ambiente.    

Soma: (     ) 

10. A reação catalisada do triacilglicerol com um álcool (metanol ou etanol) produz glicerol (1,2,3-

propanotriol) é uma mistura de ésteres alquílicos de ácidos graxos de cadeia longa, mais conhecido 

como biodiesel. Essa reação de transesterificação envolve o equilíbrio representado pela seguinte 

equação química balanceada: 

 

 

A respeito da produção do biodiesel pelo processo de transesterificação, são feitas as seguintes 

afirmações: 

I. O hidróxido de sódio é dissolvido completamente e reage com o agente transesterificante para 

produzir água e o íon alcóxido. 

II. Na transesterificação catalisada por álcali, os reagentes empregados nesse processo devem ser 

substancialmente anidros para prevenir a formação de sabões. 

III. Na reação de produção do biodiesel pela rota etílica, com catalisador alcalino, o alcóxido formado 

inibe a reação de saponificação. 

Das afirmações acima, está(ao) correta(s) apenas  

a) I e II.     

b) I e III.     

c) II.     

d) II e III.     

e) III    
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QUESTÃO CONTEXTO   
 

 

A Reação de saponificação também é conhecida como hidrólise alcalina, através dela é que se torna 

possível o feitio do sabão. Falando quimicamente, seria a mistura de um éster (proveniente de um ácido 

graxo) e uma base (hidróxido de sódio) para se obter sabão. 

 

Segundo a reação acima, qual a função que caracteriza o caráter polar que os sabões possuem?  



 

 
Q

u
í.

 

 
GABARITO 

 

 

Exercícios  
 

1.  

a) K2O + H2O →  2KOH 

b) C6H5O6R3 + 3KOH →  C3H8O3 + 3RCOOK+ 

c) 92 g 

d) 1,2,3-propanotriol; 

   
2. a 

Os óleos e gorduras são constituídos de triglicerídeos, que são ésteres da glicerina (daí reações de 

esterificação), com ácidos graxos, que são ácidos carboxílicos contendo uma cadeia carbônica de 4 a 36 

átomos de carbono com uma ou mais ligações duplas. 

 
3. d 

A produção do sabão é possível porque a hidrólise da potassa leva à formação de um meio fortemente 

alcalino, promovendo a saponificação. 

2
2 3 3

2 3

K CO 2K CO

K CO 2

+ −→ +

+ 2 2H O 2K 2OH H O+ −+ + 2

2 3 2 2

meio fortemente
alcalino

CO

K CO H O 2K 2OH CO+ −

+

+ + +

   

4.  

a) Escreva a equação química que representa a transformação de triglicerídeos em sabão pode ser dada 

por: 
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b) Uma equação química que representa a transformação de triglicerídeos em biodiesel pode ser dada 

por: 

   

5. Observe as equações a seguir:  

   
6. c 

Somente o composto II, possui em sua estrutura o tri-éster, que através de uma reação de 

transesterificação, produz o biodisel.   

7. 01 + 02 + 04 + 16 = 23. 

Análise das afirmações: 

(01) Correta 2 3( CH CH ),− −  ou seja, uma cadeia constituída 

de 2 carbonos unidos por uma ligação sigma.   

 
(02) Correta. A reação química esquematizada pode ser chamada de transesterificação.   

 (Éster 1 Álcool 1 Éster 2 Álcool 2)+ → +  

(04) Correta. Se o reagente A for o palmitato de metila e o reagente B for o etanol, o produto C será 

chamado palmitato de etila.   

 
(08) Incorreta. Em condições ambiente, a diferença física entre óleos (geralmente líquidos) e gorduras 

(geralmente sólidas) está justificada pela quantidade de insaturações presentes em suas estruturas. 

Assim, quanto maior for o número de saturações na cadeia, maior será a tendência de a espécie ser 

uma gordura.  

(16) Correta. Se o reagente B for substituído por NaOH, o produto C será um sabão, pois ocorrerá uma 

reação de saponificação. 
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8. e 

A ausência de água no meio reacional se faz necessária para evitar a hidrólise dos ésteres no meio 

reacional e a formação de sabão, ou seja, para que não ocorra saponificação.   

9. 01 + 02 + 08 + 16 = 27. 

O biodiesel pode ser preparado pela transesterificação de óleos vegetais: 

1 2

Biodiesel

Éster complexo + Álcool    Éster simples  + Álcool→  

O glicerol é obtido como subproduto da produção de biodiesel e tem inúmeras aplicações na indústria 

farmacêutica, entre elas a fabricação de sabonetes, cremes, etc.  

O biodiesel, o etanol e a gasolina são fontes de energia não renováveis.   

Óleos e gorduras de origem vegetal e animal são exemplos de lipídios utilizados na fabricação do 

biodiesel.  

Quando 1 2 3R , R  e R  forem cadeias carbônicas saturadas, o glicerídeo será uma gordura sólida à 

temperatura ambiente.   

10. a 

Análise das afirmações: 

I. Afirmação correta. O hidróxido de sódio é dissolvido completamente e reage com o agente 

transesterificante para produzir água e o íon alcóxido: 

  3R OH + 3NaOH →  3R O  + Na+ + H2O 

II. Afirmação correta. Na transesterificação catalisada por álcali, os reagentes empregados nesse 

processo devem ser substancialmente anidros para prevenir a formação de sabões. A presença da 

água provocaria hidrólise dos ésteres gerando ácidos carboxílicos que reagiriam com o álcali 

produzindo sabão. 

III. Afirmação incorreta. Na reação de produção do biodiesel pela rota etílica, a ausência de água inibe 

a formação de sabão.   

 

Questão Contexto  
 

Sal Orgânico  
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Análise de Redações exemplares 
13 

nov 
 

 

RESUMO   
 

 

Agora que já conhecemos a estrutura e alguns detalhes importantes sobre a produção textual, cabe analisar, 

de maneira bem aprofundada, a banca do maior exame que vamos enfrentar, neste ano: o ENEM. Um 

conhecimento completo de cada um dos critérios e suas especificidades é essencial para uma produção 

coerente com o que o corretor precisa ver no seu texto e, por isso, é importantíssimo entender cada uma 

das competências analisadas pela banca. Vamos lá? 

 

Os critérios de correção do ENEM 

 

Critério 1: Demonstrar domínio da modalidade escrita formal da Língua Portuguesa. 

 

No primeiro critério, verifica-se, basicamente, correção gramatical e escolha de registro, no texto. Isso 

significa que, na produção, é importante que haja uma revisão atenta do texto, de forma que você, aluno, 

evite problemas de acentuação, pontuação, construção dos períodos, ortografia e, é claro, as famosas letras 

e palavras "comidas". Na mesma análise, é crucial que a redação mantenha um mesmo registro, um mesmo 

nível de linguagem  que, no caso do ENEM, será necessariamente o culto , evitando misturas e desvios. 

 

Obs.: Deixando o texto "dormir" 

 

Como já falamos na aula de planejamento textual, é essencial que você, na produção da redação, separe um 

tempinho para uma revisão atenta dos erros que você mais cometeu durante o ano. Sabe aquele problema 

de concordância que SEMPRE aparece nos seus textos? Esse vai ser o seu foco na hora da revisão. Como a 

nossa leitura fica, de certa maneira, viciada depois de algumas repetições, o ideal é voltar ao texto, para a 

revisão, depois de algumas questões objetivas. Isso, certamente, facilitará o foco e, consequentemente, a 

identificação de erros. 

 

Critério 2: Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para 

desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo-argumentativo em prosa. 

 

Aqui, os objetivos são três: em primeiro lugar, é importante que o leitor, na sua redação, deixe claro o 

entendimento do tema e seus comandos. Isso leva em consideração, é claro, a interpretação dos textos 

motivadores. Além disso, espera-se que o texto esteja dentro dos limites da dissertação argumentativa - com 

introdução, desenvolvimento e conclusão, além de, é claro, a defesa de uma tese clara. Por fim, a utilização 

de outras áreas do conhecimento - como aquelas que você aprende no Ensino Médio - é bem interessante, 

aqui, e dá os pontos necessários para chegar ao 1000. 

 

Critério 3: Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em 

defesa de um ponto de vista.  

 

A ideia aqui é, basicamente, trabalhar a argumentação do texto. Isso envolve, é claro, a coerência, o sentido 

que as informações passam - tanto com relação à própria construção do texto quanto o mundo em que ele 

está inserido. É essencial, então, trabalhar bastante a comprovação das ideias, da tese, com exemplos, dados 

estatísticos, argumentos de autoridade, explicações, saindo sempre do senso comum  ou seja, trazendo 

referências e argumentos além dos apresentados nos textos motivadores (configurando a famosa autoria). 

 

Critério 4: Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da 

argumentação.  

 

O foco, nesta competência, está em duas ideias: evitar repetições e trabalhar ligações no texto. Isso significa 

que este é o momento de investir em sinônimos, hipônimos, hiperônimos, pronomes demonstrativos, 

advérbios e outras ferramentas, a fim de evitar repetir palavras na redação e trabalhar referências, além de 
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variar o uso de conectivos e de ganchos no texto, trabalhando a conexão entre as orações, períodos e 

parágrafos. É importante lembrar que a construção dos períodos também é muito avaliada aqui. Isso significa 

que frases muito longas não são bem-vindas no seu texto! 

      

Critério 5: Elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. 

   

 

A última competência ataca, basicamente, a produção de propostas de intervenção. Isso significa que, na 

redação do ENEM, criar medidas para resolver um problema é uma exigência. Portanto, não deixe de 

apresentá-las, ok? Essas soluções precisam ter três características importantes: em primeiro lugar, é 

importante que estejam ligadas ao tema, ou seja, que falem sobre a temática apresentada pela prova, levando 

em consideração todas as suas especificidades. Além disso, precisam estar ligadas à discussão apresentada 

na redação - suas causas, consequências, argumentos apresentados. Por fim, é essencial que sejam 

detalhadas, ou seja, que falem não só do que pode ser feito, mas de como as medidas podem ser tomadas 

e, é claro, quem pode colocar isso em prática.  

 

Como as partes do texto são avaliadas na prova? 

 

Na introdução, a contextualização, basicamente, dá ao aluno a chance de utilizar outras áreas do 

conhecimento na construção do parágrafo. Isso significa que a competência três, de coerência 

argumentativa, é diretamente impactada aqui. Além disso, a apresentação de uma tese clara e consistente - 

bem defendida, é claro - é essencial para que haja boas notas nos critérios de tema/tipo de texto e coerência, 

também. 

O desenvolvimento, por trabalhar, especificamente, a parte argumentativa, tem influência direta na 

competência três. Porém, por indicar a produção de uma dissertação, também tem impacto no critério dois 

e, é claro, por sua construção formal, no quatro, de coesão textual. O uso de argumentos de autoridade e 

referências externas ao texto, resultantes do seu conhecimento de mundo, podem ajudar, também, na 

construção da autoria exigida no critério três. 

A conclusão, por retomar a tese, trabalha diretamente a coesão textual, avaliada na competência quatro, e a 

coerência interna  uma vez que mantém o mesmo raciocínio durante todo o texto , presente no critério 

três. Além disso, por tratar de propostas, tem consequência direta na competência cinco, que trata apenas 

dessas intervenções. 

 

 

EXERCÍCIOS DE AULA   
 

 

Considerado um dos temas mais difíceis dos últimos anos, ele exigiu dos candidatos um repertório vasto, 

pensamento crítico, estratégia de autoria e poder de argumentação.  

Leia abaixo a íntegra da redação nota 1.000 da Maria Clara Delmas Campos sobre o assunto: 

 

A formação educacional de surdos representa um desafio para uma sociedade alienada e 

segregacionista como a brasileira. O desconhecimento da língua brasileira de sinais  LIBRAS  e a visão 

inferiorizante que se tem dos surdos podem acabar por excluí-los de processos educacionais e culturais e 

mantê-los marginalizados em relação ao mundo atual. Portanto, esses desafios devem ser superados de 

imediato para que uma sociedade integrada seja alcançada. 

Em primeiro lugar, a pouca abrangência da língua de sinais entre os mais diversos setores da sociedade 

faz dela um ambiente inóspito para os deficientes auditivos. Pesquisas corroboradas por universidades 

brasileiras e estrangeiras, como a Unicamp e a Universidade de Harvard, atentam para a importância da 

linguagem como principal porta para a convivência social, permitindo uma multiplicidade de interações 

interpessoais, como as de educação, cultura, trabalho e lazer. Assim, quando a sociedade se fecha à 

comunicação por sinais, justificada pela ignorância, aqueles que dependem dessa linguagem têm 

dificuldades de obter educação de qualidade e ficam, muitas vezes, à margem das demais interações sociais. 

Além disso, a maioria das escolas brasileiras não incluem os surdos, assim como os demais portadores 

de necessidades especiais, em seus programas, estimulando a diferença e o preconceito. Por mais que a 

legislação brasileira garanta o ensino inclusivo, a maioria das escolas brasileiras não possuem estrutura para 

atender aos deficientes auditivos, principalmente por conta da falta de profissionais qualificados. A pouca 



 

 
R

e
d

. 

inclusão dos jovens deficientes e não-deficientes valoriza a diferença entre eles, gerando discriminação e 

uma sociedade dividida. O renomado geógrafo Milton Santos dizia que uma sociedade alienada é aquela que 

enxerga o que separa, mas não o que une seus membros, algo que se evidencia na exclusão de surdos em 

todos os níveis de ensino. 

Dessarte, visando a uma sociedade mais justa, é mister superar os desafios da educação de deficientes 

auditivos. Para que o surdo se integre aos diversos meios sociais, como o educacional, o MEC deve fazer 

uma reforma curricular, que contemple o ensino de LIBRAS como obrigatório em todas as escolas, através 

de consultas populares na internet para determinação da carga horária. Ademais, com o intuito de tornar as 

escolas inclusivas, o MEC e o Ministério do Trabalho devem prover as escolas de profissionais capacitados, 

que possam lidar com alunos surdos através de programas de capacitação profissional oferecidos pelo SESI 

e SENAC.  

 

 

Leiamos outra redação sobre o tema . 

 

Na 1ª Geração do Romantismo, no século XIX, criou-se uma imagem do índio de forma heroica na 

poesia, a fim de associá-la à construção de um sentimento nacionalista no Brasil. No entanto, nota-se que tal 

imagem é superficial e, em verdade, foi consolidada apenas no plano literário e não no âmbito social, uma 

vez o índio, na contemporaneidade, muitas das vezes, ainda é marginalizado e até esquecido pela população. 

Neste sentido, faz-se preciso reavaliar seu espaço e importância nos dias atuais, visto que a cultura indígena 

é parte constituinte de nossa identidade. 

 Primeiramente, o reflexo histórico contribuiu para que os índios perdessem seu espaço e fossem 

subjugados pelo uso da violência. É sabido que desde o século XVI, momento em que começa o processo 

colonizador no Brasil, a imposição de portugueses sobre os nativos se deu a partir da opressão: a 

sobreposição do catolicismo sobre as religiões já existentes, a exploração da natureza para fins comerciais e 

a imposição da língua portuguesa sobre as variações linguísticas indígenas. Essas ações acarretaram no 

contínuo extermínio acerca de sua cultura e, inclusive, fizeram com que, hoje, alguns cidadãos tenham uma 

visão estereotipada e, até, folclórica desses grupos.    

 Além disso, a luta pelo território tornou-se um problema cultivado pelas relações de poder. O 

agronegócio é uma das principais movimentações econômicas do país, no entanto, há fazendeiros que, com 

o intuito de obterem ainda mais lucros, expandem as suas fronteiras agrícolas a regiões destinadas aos índios, 

o que resulta em conflitos violentos e na perda do território indígena. Tal fato contraria os Direitos 

Constitucionais, que garantem a posse dos índios sobre as terras tradicionalmente já ocupadas e evidencia 

que os interesses da bancada ruralista, por vezes, se sobrepõem aos direitos de proteção das tribos indígenas. 

A valorização do índio é, portanto, imprescindível para alterar o cenário vigente. Para reverter os pré-

conceitos sobre os nativos, a Escola faz-se importante na formação social do indivíduo, por isso, aulas de 

sociologia e história são imperativas para promover o debate e aguçar a visão crítica nos jovens. Ademais, a 

mídia, fazendo uso de seu impacto persuasivo pode trabalhar com campanhas de conscientização, em 

parceria com a FUNAI, a fim de trazer conhecimento e informação ao público. Com o intuito de assegurar a 

proteção às terras, é dever do Governo demarcar as áreas destinadas aos índios e punir aqueles que tentarem 

burlar a lei e ferir os direitos humanos com o uso da violência. Só assim, garantiremos aos indígenas o seu 

verdadeiro espaço e evitaremos a falsa construção de uma sociedade que só valoriza os povos originários de 

nosso país na Literatura. 
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EXERCÍCIOS DE CASA   
 

 

Analise, de acordo com cada um dos critérios de correção do ENEM, os temas, o que se espera deles, e as 

redações exemplares abaixo. 

 

REDAÇÃO 1: 

Tema:  A igualdade de gêneros em discussão no século XXI  

 

Abolição da ditadura de gêneros 

 

O estigma do sexo frágil, a desigualdade salarial, o ideal de dona de casa exemplar, muito difundido 

no século XX, e o machismo a que as mulheres são submetidas são problemas cotidianos de muitas mulheres. 

Vale ressaltar que a comunidade LGBT também é imarginalizada por causa dos estereótipos impostos para a 

manutenção da desigualdade. 

O esforço feito para a construção da dicotomia homem versus mulher culminou em papéis sociais bem 

atribuídos e delimitados a cada um e em pleno século XXI, é comum, mesmo depois de todos os avanços 

tecnológicos, do boom pós-guerra e do progresso das sociedades, que mulheres sejam tolhidas de direitos 

por conta do privilégio dos homens. 

Engana-se quem pensa que não há forte oposição a esse sistema. O movimento feminista ganha força 

dia a dia. A luta pela igualdade de gêneros se consolida e ganha apoio não só de mulheres, mas de homens 

contou com a presença de famosas como Miley Cyrus, Madonna, Ariana Grande e mais 500 mil pessoas. A 

manifestação tinha como objetivos a reivindicação da igualdade de gêneros e o apelo ao novo ocupante da 

Casa Branca, que não é simpatizante da pauta: Donald Trump. 

A questão de gêneros não se limita apenas aos homens e mulheres. Ela está intimamente ligada à 

comunidade LGBT, pois pessoas trans existem e são invisibilizadas. Por mais que tenham conquistado alguns 

direitos, ainda há muito a ser conquistado. 

Portanto, cabe aos meios midiáticos a propagação de informação e conhecimento, que pode ser em 

conjunto a algumas ONGs que já realizam este trabalho em campanhas pela igualdade. O Estado deve dar 

incentivo, aliado aos meios de comunicação, aos empregadores para que se plasme a ideia de que homens 

e mulheres são iguais e, assim, se faça valer o artigo 5º da Constituição Federal Brasileira. 

 

REDAÇÃO 2: 

Tema: A cultura de assédio no Brasil 

 

 Muitos problemas comprometem a sociedade brasileira atualmente. Em grande maioria somente os 

considerados interessantes pela mídia ou que causam grande impacto são divulgados, contudo, muitos são 

esquecidos. Os crimes e assédios contra a mulher acontecem diariamente nas cidades e raramente algo é 

feito para que isso seja amenizado. 

Em um país onde homens costumam falar somente de futebol e mulheres, o assédio é 

consequentemente grande. Andar nas ruas de cidades grandes torna-se um desafio. Segundo a Organização 

Internacional do Trabalho (OIT), assédio é um ato de insinuação, convite impertinente e contato físico 

forçado, desde que humilhe, insulte ou intimide a vítima. 

Muitas mulheres tentam lutar contra este problema presente na sociedade, através de manifestações 

sociais. No último mês houve, em várias cidades do Brasil, a "Marcha da Vadias", um movimento 

conscientização que tenta combater o machismo e no cartaz de uma das jovens estava escrita a seguinte 

frase "Tire seus padrões do meu corpo". Com o mesmo objetivo, uma mulher dos Estados Unidos gravou um 

vídeo em forma de protesto, no mesmo, filmando a própria caminhada pelas ruas da cidade, com roupas 

normais do uso feminino no dia a dia e em menos de 30 minutos ela recebeu mais de 10 cantadas. 

É importante mostrar que as mulheres conquistaram seu lugar na sociedade e também ensiná-las quais 

são os seus direitos em casos de assédio. Por parte do estado deve haver maiores fiscalizações e punições 

aos praticantes do desrespeito, com uma maior quantidade de delegacias das mulheres e garantido às 

mesmas a proteção contra os agressores após as denúncias. 
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O tema de redação 

Sendo assim, veja alguns links interessantes que podem aumentar seu conhecimento sobre o assunto! 

JORGE, Larissa. Surda e Muda?. YouTube, 2016. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=BvnAITlqtGM>. 

G1. Conheca os desafios para inclusão de alunos surdos na escola. Globo, 2017. Disponível em: 

<http://g1.globo.com/pa/para/jornal-liberal-1edicao/videos/v/conheca-os-desafios-para-inclusao-

de-alunos-surdos-na-escola/5555297> 

G1. Enem: colunista faz 'redação modelo' sobre educação para surdos. Globo, 2017. Disponível em: 

<https://g1.globo.com/educacao/enem/2017/noticia/enem-colunista-faz-redacao-modelo-sobre-

educacao-para-surdos.ghtml> 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BvnAITlqtGM
http://g1.globo.com/pa/para/jornal-liberal-1edicao/videos/v/conheca-os-desafios-para-inclusao-de-alunos-surdos-na-escola/5555297
http://g1.globo.com/pa/para/jornal-liberal-1edicao/videos/v/conheca-os-desafios-para-inclusao-de-alunos-surdos-na-escola/5555297
https://g1.globo.com/educacao/enem/2017/noticia/enem-colunista-faz-redacao-modelo-sobre-educacao-para-surdos.ghtml
https://g1.globo.com/educacao/enem/2017/noticia/enem-colunista-faz-redacao-modelo-sobre-educacao-para-surdos.ghtml
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GABARITO 

 

 

Exercícios de casa 

 

1. Análise da redação 1: 

 

O estigma do sexo frágil, a desigualdade salarial, o ideal de dona de casa exemplar, muito difundido 

no século XX, e o machismo a que as mulheres são submetidas são problemas cotidianos de muitas mulheres. 

Vale ressaltar que a comunidade LGBT também é imarginalizada por causa dos estereótipos impostos para a 

manutenção da desigualdade. 

O esforço feito para a construção da dicotomia homem versus mulher culminou em papéis sociais bem 

atribuídos e delimitados a cada um e em pleno século XXI, é comum, mesmo depois de todos os avanços 

tecnológicos, do boom pós-guerra e do progresso das sociedades, que mulheres sejam tolhidas de direitos 

por conta do privilégio dos homens. 

Engana-se quem pensa que não há forte oposição a esse sistema. O movimento feminista ganha força 

dia a dia. A luta pela igualdade de gêneros se consolida e ganha apoio não só de mulheres, mas de homens 

contou com a presença de famosas como Miley Cyrus, Madonna, Ariana Grande e mais 500 mil pessoas. A 

manifestação tinha como objetivos a reivindicação da igualdade de gêneros e o apelo ao novo ocupante da 

Casa Branca, que não é simpatizante da pauta: Donald Trump. 

A questão de gêneros não se limita apenas aos homens e mulheres. Ela está intimamente ligada à 

comunidade LGBT, pois pessoas trans existem e são invisibilizadas. Por mais que tenham conquistado alguns 

direitos, ainda há muito a ser conquistado. 

Portanto, cabe aos meios midiáticos a propagação de informação e conhecimento, que pode ser em 

conjunto a algumas ONGs que já realizam este trabalho em campanhas pela igualdade. O Estado deve dar 

incentivo, aliado aos meios de comunicação, aos empregadores para que se plasme a ideia de que homens 

e mulheres são iguais e, assim, se faça valer o artigo 5º da Constituição Federal Brasileira. 

 

Comentário introdução: 

O parágrafo de introdução deve cumprir dois papéis muito claros: contextualizar o assunto sobre o qual se 

vai falar; apresentar uma tese que vai ser defendida ao longo do texto. O parágrafo acima até contextualiza, 

mas não apresenta tese, o que faz com que os argumentos fiquem soltos e sem propósito. 

 

Comentário desenvolvimento 1: 

 O parágrafo acima possui apenas um período, o que pode se tornar cansativo para o leitor e dificultar o 

entendimento das ideias. Também há a ausência de um tópico frasal inicial. Enfraquecendo, assim, a 

argumentação e deixando a informação solta. 

 

Comentário desenvolvimento 2: 

 O pará

frasal inicial poderia ser menor, conferindo mais fluidez ao parágrafo e possibilitando uma maior ampliação. 

 

Comentário desenvolvimento 3: 

Apesar de bem escrito, o parágrafo de desenvolvimento acima poderia ter sido mais ampliado a fim de que 

a ideia fosse passada de forma clara e objetiva. O uso de exemplos, citações e alguns outros mecanismos, 

podem endossar argumentos, dando-os força e credibilidade. 

 

Comentário conclusão: 

O parágrafo de conclusão poderia começar com conectivos que dessem a ideia de que algo está se 

encaminhando para o final. Há a ausência de tópico frasal para a introdução das propostas de intervenção. 
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Sugestão de reescrita  redação 1:  

 

A desigualdade entre homens e mulheres é um dos maiores abismos que separam a sociedade 

contemporânea da igualdade. O estigma do sexo frágil, a desigualdade salarial, o ideal de dona de casa 

exemplar, muito difundido no século XX, e o machismo a que são submetidas são problemas cotidianos de 

muitas mulheres. Vale ressaltar que a comunidade LGBT também é marginalizada por causa dos estereótipos 

impostos para a manutenção da desigualdade. 

A sociedade patriarcal sempre subestimou e subjugou as mulheres: um recorte histórico, seja 

diacrônico, seja sincrônico, leva-nos à mesma conclusão. O esforço feito para a construção da dicotomia 

homem versus mulher culminou em papéis sociais bem atribuídos delimitados a cada um. Em pleno século 

XXI, é comum, mesmo depois de todos os avanços tecnológicos, do boom pós-guerra e do progresso das 

sociedades, que mulheres sejam tolhidas de direitos por conta do privilégio dos homens. 

Entretanto, engana-se quem pensa que não há forte oposição a esse sistema. O movimento feminista ganha 

força dia a dia. A luta pela equidade de gêneros se consolida e ganha apoio não só de mulheres, mas de 

Mulheres), que contou com a presença de famosas como Miley Cyrus, Madonna, Ariana Grande e mais 500 

mil pessoas. A manifestação tinha como objetivos a reivindicação da igualdade de gêneros e o apelo ao novo 

ocupante da Casa Branca, que não é simpatizante da pauta: Donald Trump. 

Não se pode esquecer que a questão de gêneros transcende a dicotomia homem X mulher: ela se 

associa à capacidade e à possibilidade de um ser construir sua identidade. Portanto, a comunidade LGBT está 

intimamente ligada a esta luta de equidade de gêneros para a obtenção de direitos civis. Pessoas trans foram 

contempladas, recentemente, com o direito do uso do nome social na hora da matrícula em algumas 

universidades e concursos públicos; e o Facebook reorganizou as definições de gêneros para os usuários, o 

que elucida algumas conquistas dessa incansável militância. 

Portanto, se pensarmos como Simone de Beauvoir, os padrões de gêneros não são biológicos, mas 

sociais, logo, podem ser redefinidos. Os educadores e a família devem se informar para que possam 

conscientizar as crianças contra o sexismo. Cabe aos meios midiáticos a propagação de informação e 

conhecimento, que pode ser em conjunto a algumas ONGs que já realizam este trabalho em campanhas pela 

igualdade. O Estado deve dar incentivo, aliado aos meios de comunicação, aos empregadores para que se 

plasme a ideia de que homens e mulheres são iguais e, assim, se faça valer o artigo 5º da Constituição Federal 

Brasileira. 
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Análise da redação 2: 

 

 Muitos problemas comprometem a sociedade brasileira atualmente. Em grande maioria somente os 

considerados interessantes pela mídia ou que causam grande impacto são divulgados, contudo, muitos são 

esquecidos. Os crimes e assédios contra a mulher acontecem diariamente nas cidades e raramente algo é 

feito para que isso seja amenizado. 

Em um país onde homens costumam falar somente de futebol e mulheres, o assédio é 

consequentemente grande. Andar nas ruas de cidades grandes torna-se um desafio. Segundo a Organização 

Internacional do Trabalho (OIT), assédio é um ato de insinuação, convite impertinente e contato físico 

forçado, desde que humilhe, insulte ou intimide a vítima. 

Muitas mulheres tentam lutar contra este problema presente na sociedade, através de manifestações 

sociais. No último mês houve, em várias cidades do Brasil, a "Marcha da Vadias", um movimento 

conscientização que tenta combater o machismo e no cartaz de uma das jovens estava escrita a seguinte 

frase "Tire seus padrões do meu corpo". Com o mesmo objetivo, uma mulher dos Estados Unidos gravou um 

vídeo em forma de protesto, no mesmo, filmando a própria caminhada pelas ruas da cidade, com roupas 

normais do uso feminino no dia a dia e em menos de 30 minutos ela recebeu mais de 10 cantadas. 

É importante mostrar que as mulheres conquistaram seu lugar na sociedade e também ensiná-las quais 

são os seus direitos em casos de assédio. Por parte do estado deve haver maiores fiscalizações e punições 

aos praticantes do desrespeito, com uma maior quantidade de delegacias das mulheres e garantido às 

mesmas a proteção contra os agressores após as denúncias. 

 

Comentário introdução: 

O parágrafo de introdução não conta com uma estratégia interessante de contextualização. A conjunção 

 

 

Comentário desenvolvimento 1: 

O parágrafo de desenvolvimento está pobre em relação à argumentação. O fato de homens falarem de 

futebol não tem a ver com o assédio sofrido pelas mulheres. Além disso, deveria estar claro quem enfrenta o 

desafio de andar nas grandes cidades. E por que só nas cidades grandes? A definição de assédio pela OIT 

não foi relacionada às mulheres. Por fim, a coesão também não está bem feita.  

 

Comentário desenvolvimento 2:  

O segundo parágrafo de desenvolvimento apresenta bons fatos para representar a situação do assédio sofrido 

pelas mulheres. No entanto, está expositivo e faltando mais ênfase no ponto de vista do autor. Além disso, o 

 incorreto, pois refere-se a algo dito anteriormente, deveria, 

 

 

Comentário conclusão:  

O autor não retomou, no parágrafo de conclusão, exatamente a tese que propôs no texto. Além disso, 

poderia ter explorado mais a proposta de intervenção.  
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Sugestão de reescrita  redação 2: 

 

No século XIX, o Romantismo transmitia, pela representação de personagens literárias, uma conduta 

de submissão feminina que compactuava com os valores morais da época. Nos dias atuais, a escritora 

nigeriana Chimamanda Adichie alega que o problema do gênero consiste em descrever como devemos ser, 

em vez de reconhecer quem somos, o que comprova um modelo arcaico enraizado na sociedade. Nesse 

sentido, a cultura de assédio no Brasil é fruto de reflexos históricos e, para garantir o respeito e liberdade à 

mulher, intervenções são necessárias. 

Primeiramente, uma das causas dos assédios é a visão machista sobre a conduta feminina. Mesmo que 

o Feminismo tenha assegurado maior autonomia política e social à mulher, o patriarcalismo ainda a subjuga 

pela sua vestimenta, direito de ir e vir e empoderamento. Desse modo, os ideais conservadores se sobrepõem 

à realidade. Em 2016, a revista Veja entrevistou a esposa do vice-presidente Michel Temer, em uma 

papel da mulher, pois o machismo 

justifica que aquelas que fujam a esse padrão ao usarem roupas curtas e saírem desacompanhadas estão 

propícias ao abuso. 

Além disso, há hoje a banalização do assédio e as redes sociais se tornaram uma ferramenta para tentar 

combatê-lo. Nas ruas, festas, trabalho e até dentro da própria casa as cantadas, puxadas no cabelo e as 

tentativas de reprimir a vítima à violência sexual são ações que se naturalizaram, já que acontecem 

cotidianamente na vida de muitas mulheres. Para engajar jovens e adultas contra a sensação de impunidade, 

o Facebook e o Twitter a fim de denunciar as opressões vividas, trocar experiências e atrair a atenção da mídia 

e das pessoas para conterem esse mal. 

Portanto, a cultura de assédio se solidificou na sociedade brasileira. A fim de alterar o olhar machista, 

debates e aulas de conscientização às crianças nas escolas fomentarão o respeito aos direitos da mulher. 

Ademais, os meios de comunicação, com impacto apelativo, devem transmitir noticiários sobre a equidade 

de gêneros e problematizar a banalização do abuso, induzindo a reflexão e mudança na conduta dos 

indivíduos. O Governo, ainda, sendo mais punitivo nas leis contra essa situação garantirá o reconhecimento 

da liberdade feminina, como anseia Chimamanda. 
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Materialismo histórico 
16 

nov 
 

RESUMO   
 

 

Filosofia de caráter revolucionário 
 Diferente da grande maioria dos filósofos que o precederam, Marx não acreditava que o principal objetivo 

da filosofia era explicar a realidade, mas sim transformá-la. Por isso seu pensamento é chamado de filosofia 

reditava que o 

objetivo supremo da autêntica filosofia é fornecer os conhecimentos necessários para a realização da 

revolução social. 

 

porém, é transformá-  
11ª Tese contra Feerbach 

 

Materialismo histórico  
Tese central de toda a filosofia marxista, o materialismo histórico consiste na afirmação de que todos os 

elementos da vida de uma sociedade se reduzem, em última análise, às suas condições materiais. Em outras 

palavras, para Marx, toda sociedade humana se explica, no fim das contas, por sua estrutura econômica, pelo 

modo como é organizado seu sistema produtivo. Assim, todos os fenômenos sociais de uma dada civilização, 

como a arte, a política, a religião, a cultura, a medicina, o direito, o vestuário, etc., seriam tão somente 

reflexos, diretos ou indiretos, do modo de produção vigente em tal sociedade. Sendo o trabalho a atividade 

mais fundamental do homem, já que ligada à sua própria sobrevivência, também a economia, que é a 

organização do trabalho em sociedade, seria a atividade mais básica do corpo social. Não à toa, Marx é 

tachado como um pensador economicista 

 

studos, pode 

resumir-se assim: na produção social da sua vida, os homens contraem determinadas relações necessárias e 

independentes da sua vontade, relações de produção que correspondem a uma determinada fase de 

desenvolvimento das suas forças produtivas materiais. O conjunto dessas relações de produção forma a 

estrutura econômica da sociedade, a base real sobre a qual se levanta a superestrutura jurídica e política e à 

qual correspondem determinadas formas de consciência social. O modo de produção da vida material 

condiciona o processo da vida social, política e espiritual em geral. Não é a consciência do homem que 

a Crítica da Economia Política) 

 

Luta de classes 
Convencido de que o elemento central para a explicação da sociedade é a economia, Marx se dispôs a passar 

um bom tempo estudando sistemas econômicos. Sua conclusão foi de que, ao longo da história, o trabalho 

e os frutos do trabalho nunca foram divididos de modo igualitário. Em outras palavras, desde a pré-história, 

todas as sociedades humanas sempre se estruturaram em termos de grupos econômicos diversos, de classes 

sociais distintas. Assim, aos membros das classes superiores sempre coube o bônus; às classes inferiores, o 

ônus; aos primeiros, o domínio; aos segundos, o serviço; a uns, o poder; a outros, a submissão.  

 

escravo, patrício e plebeu, senhor e servo, mestre de corporação e companheiro, numa palavra, o opressor 

e o oprimido permaneceram em constante oposição um ao outro, levada a efeito numa guerra ininterrupta, 

ora disfarçada, ora aberta, que terminou, cada vez, ou pela reconstituição revolucionária de toda a sociedade 

ou pela destruição das classes em conflito. Desde as épocas mais remotas da história, encontramos, em 

praticamente toda parte, uma complexa divisão da sociedade em classes diferentes, uma gradação múltipla 

das condições sociais. Na Roma Antiga, temos os patrícios, os guerreiros, os plebeus, os escravos; na Idade 

Média, os senhores, os vassalos, os mestres, os companheiros, os aprendizes, os servos; e, em quase todas 

essas classes, outras camadas subordinadas. A sociedade moderna burguesa, surgida das ruínas da sociedade 

feudal, não aboliu os antagonismos de classes. Apenas estabeleceu novas classes, novas condições de 
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opressão, novas formas de luta em lugar das velhas. No entanto, a nossa época, a época da burguesia, possui 

uma característica: simplificou os antagonismos de classes. A sociedade global divide-se cada vez mais em 

dois campos hostis, em duas grandes classes que se defrontam   
Manifesto do Partido Comunista. 

 

Como se sabe, para Marx, o elemento que propicia as transformações sociais, o motor da história é a luta de 

classes. No sistema econômico em que vivemos, no chamado capitalismo, tal luta se dá entre duas classes 

sociais opostas: a burguesia e o proletariado. De modo simples, podemos dizer que a grande diferença entre 

essas duas classes sociais é que, enquanto a burguesia possui os meios de produção (ou seja, todos os 

elementos não-humanos que são necessários para a produção, tais como o espaço físico, o fornecimento de 

energia elétrica, os materiais de trabalho, etc.), por sua vez, o proletariado possui unicamente sua força de 

trabalho, isto é, sua capacidade de exercer atividades produtivas, sejam mentais ou físicas. No capitalismo, o 

que há é uma relação de troca entre essas duas classes. Os trabalhadores, os proletários, precisando 

sobreviver, vendem aos burgueses uma parte da sua força de trabalho, em troca de uma quantia em dinheiro, 

denominada salário. Por seu turno, ao pagar salários, os empresários, os burgueses põem suas empresas em 

funcionamento, de onde obtém rendimentos para si. 

 

Trabalho e Mais-valia 
Do ponto de vista de Marx, o modelo de trabalho assalariado é injusto e promove uma exploração, pois, 

segundo ele, na prática, quem realiza todo o trabalho são os proletários, quem produziu a riqueza foram os 

trabalhadores, mas eles nunca ficam com todo o lucro. Dentre a quantia de riqueza que uma empresa lucra, 

o burguês sempre tira uma quota de dinheiro para si. Esse valor a mais que o burguês toma do lucro é 

chamado por Marx de mais-valia. Do ponto de vista marxista, a mais-valia é sempre um roubo, pois o burguês 

está tomando algo que pertence aos trabalhadores. Vemos assim que as classes sociais no capitalismo são 

interdependentes, uma não vive sem a outra, mas ambas ocupam posições diferentes. Uma é exploradora, 

outra a explorada, uma é opressora e a outra oprimida. 

  

Reificação 

Seu salário, aquilo com que irá sustentar a si e aos seus, passa a ser definido simplesmente pela lei da oferta 

e da procura, tal como se ele mesmo fosse um produto qualquer. No mesmo sentido, o proletário vivencia 

no capitalismo uma experiência que Marx chama de alienação. Tal experiência consiste no fato de que o 

trabalhador perde qualquer identificação com seu próprio trabalho, passando a ver no trabalho não a grande 

atividade de que o homem é capaz e que o torno superior aos animais, mas apenas um meio de subsistência, 

do qual se tira um salário no fim do mês. Como, para Marx, o trabalho é a atividade humana mais importante, 

ao alienar-se do trabalho, o homem acaba por alienar-se de si mesmo. 

 

Alienação 
o ao trabalhador, não fazer 

parte de sua natureza, e por conseguinte, ele não se realizar em seu trabalho mas negar a si mesmo, ter um 

sentimento de sofrimento em vez de bem-estar, não desenvolver livremente suas energias mentais e físicas 

mas ficar fisicamente exausto e mentalmente deprimido. O trabalhador, portanto, só se sente à vontade em 

seu tempo de folga, enquanto no trabalho se sente contrafeito. Seu trabalho não é voluntário, porém 

imposto, é trabalho forçado. Ele não é a satisfação de uma necessidade, mas apenas um meio para satisfazer 

outras necessidades. Seu caráter alienado é claramente atestado pelo fato, de logo que não haja compulsão 

física ou outra qualquer, ser evitado como uma praga. O trabalho exteriorizado, trabalho em que o homem 

se aliena a si mesmo, é um trabalho de sacrifício próprio, de mortificação. Por fim, o caráter exteriorizado do 

trabalho para o trabalhador é demonstrado por não ser o trabalho dele mesmo mas trabalho para outrem, 

por no trabalho ele não se pertencer a si mesmo -

filosóficos) 

 

Socialismo 
O único meio de solução das contradições do capitalismo seria, de acordo com Marx, através de uma 

revolução proletária que, destruindo o sistema econômico vigente, extinguisse com a propriedade privada 

dos meios de produção e fizesse das empresas uma propriedade comum, de onde todos seriam operários, 

mas de onde todos também seriam donos. 
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EXERCÍCIOS  
 

 

1. Disserte, de acordo com a teoria social de Karl Marx, acerca do que constitui a chamada estrutura 

econômica no capitalismo. 

 

2. Conforme Aranha e Martins, o materialismo de Karl Marx diferencia-se do materialismo mecanicista. 

Analisando estas diferenças as autoras concluem: 

"[...] segundo o materialismo dialético, o espírito não é consequência passiva da ação da matéria, 

podendo reagir sobre aquilo que determina. Ou seja, o conhecimento do determinismo liberta o 

homem por meio da ação deste sobre o mundo, possibilitando inclusive a ação revolucionária." 
ARANHA, Maria Lúcia de Arruda; MARTINS, Maria Helena Pires. Filosofando. São Paulo, Ed. Moderna, 2000, p. 241. 

 

Com base em seus conhecimentos e nas informações, assinale a alternativa correta. 

a) Diferentemente dos idealistas, Marx considera que as manifestações espirituais humanas derivam 

da estrutura material ou econômica da sociedade, mas não de modo absoluto, pois o espírito 

pode se libertar. 

b) Como em Marx, a estrutura material ou econômica determina as manifestações do espírito, que 

será, em consequência, sempre passivo diante desta estrutura. 

c) Marx entende que o espírito é resultado da estrutura material ou econômica da sociedade, por 

isso jamais pode modificá-la. 

d) A dialética materialista de Marx sintetiza os momentos da realização da razão na história e não o 

agir histórico que realiza os conteúdos da razão. 

 

3. Explique a relação entre Estado e classes sociais para Karl Marx, tomando como referência o livro Os 

clássicos da política, de WEFFORT, F. (Org.). v. 2. São Paulo: Ática, 2006. 

 

4. Leia os textos a seguir e responda. 

A alienação/1 

Em meus anos moços, fui caixa de banco. Recordo, entre os clientes, um fabricante de camisas. O 

gerente do banco renovava suas promissórias só por piedade. O pobre camiseiro vivia em perpétua 

soçobra. Suas camisas não eram ruins, mas ninguém as comprava. 

Certa noite, o camiseiro foi visitado por um anjo. Ao amanhecer, quando despertou, estava iluminado. 

Levantou-se de um salto. 

A primeira coisa que fez foi trocar o nome de sua empresa, que passou a se chamar Uruguai Sociedade 

Anônima, patriótico nome cuja sigla é USA. A segunda coisa que fez foi pregar nos colarinhos de suas 

camisas uma etiqueta que dizia, e não mentia: Made in USA. A terceira coisa que fez foi vender camisas 

feito louco. E a quarta coisa que fez foi pagar o que devia e ganhar muito dinheiro. 

 

A alienação/2 

Os que mandam acreditam que melhor é quem melhor cópia. A cultura oficial exalta as virtudes do 

macaco e do papagaio. A alienação na América Latina: um espetáculo de circo. Importação, 

impostação: nossas cidades estão cheias de arcos do triunfo, obeliscos e partenons. A Bolívia não tem 

mar, mas tem almirantes disfarçados de Lord Nelson. Lima não tem chuva, mas tem telhados a duas 

águas e com calha. Em Manágua, uma das cidades mais quentes do mundo, condenada a fervura 

perpétua, existe mansões que ostentam soberbas lareiras, e nas festas de Somoza as damas da 

sociedade exibiam estolas de raposa prateada. 
GALEANO, Eduardo. O livro dos abraços. 2. ed. Porto Alegre: L&PM. 2012. p. 71 

 

Por que o autor atribui aos textos o título de alienação? 
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GABARITO 

 

 

Exercícios  
 

1. Marx entendia que a história da sociedade é a história das lutas de classes, sendo a produção econômica 

a base (infraestrutura) sobre a qual se organizam todos os demais aspectos da vida social (superestrutura). 

A esse conceito de luta de classes perpetua (só acabaria com o surgimento do comunismo) chama-se 

"dialética marxista". No capitalismo como explicado por Marx, a estrutura econômica é formada por um 

lado de proletários que vendem sua força de trabalho e de outro por burgueses que a compram. Mas o 

lucro do trabalho fica todo para o burguês, que o ganha por meio da exploração da "mais valia". É por 

meio da mais valia que todo o lucro do capitalista viria do trabalho não pago. Para ocultar essa situação 

de exploração do trabalho, outro elemento sempre presente no modo de produção capitalista é a 

ideologia, um mascaramento da realidade que leva o trabalhador à inconsciência de sua real força e de 

sua situação de explorado, mantendo-o em um estado que Marx chamou de "alienação". 

 

2. a 

A afirmativa A está correta, pois, apesar de acreditar que a vida material condiciona a vida espiritual (numa 

concepção ampla que envolve comportamento, cultura, religião etc.), para Marx esse condicionamento 

não é absoluto, pois o homem pode reagir dialeticamente (se opondo ao estado de coisas e chegando a 

uma nova síntese social). As afirmativas B e C estão incorretas, porque negam a concepção materialista 

dialética de Marx. A afirmativa D está incorreta, porque está misturando a dialética hegeliana com a 

marxista. A realização da razão na história é vista no pensamento hegeliano, que entendia o 

conhecimento do mundo a partir do diálogo entre o real (histórico) e o pensamento. Da síntese desse 

encontro surgiria o conhecimento do mundo pela razão. A dialética marxista fala em conflito entre 

instâncias apenas da vida material, no caso, os modos de produção e a estrutura de classes que se forma 

ao seu redor. 

 

3. Segundo Weffort, para Karl Marx o Estado era um comitê político das classes dominantes e instrumento 

da dominação burguesa. 

 

4. Que o estudante destaque a submissão das pessoas aos valores e instituições dadas perdendo a 

consciência de seus verdadeiros valores ou como a vida é medida pelo ter e não pelo ser. 
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