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RESUM O   
 

 
Assim como acontece em relação a todos os seres vivos, as estruturas celulares também sofreram o 

processo de evolução até serem as estruturas que conhecemos hoje. 
 

Acredita-se que a membrana nuclear, a do retículo endoplasmático e a membrana celular sejam 
compostas do mesmo material, que pode ter originado diferentes estruturas de acordo com as necessidades 
da célula. A membrana nuclear é convertida no interior do retículo endoplasmático durante a divisão e é 
armazenada no citoplasma. As novas membranas nucleares em células filhas são formadas pela fusão de 
elementos do retículo endoplasmático. Conhecida hoje como Hipótese Autogênica, o desenvolvimento do 
envelope nuclear da célula proto-eucariótica pode ser encarado como uma invaginação da membrana 
plasmática que acabou isolando a substância nuclear dentro de um envelope nuclear envolvendo-a com duas 
bicamadas lipídicas com um espaço entre eles. Na verdade, essa hipótese sugere que o retículo 
endoplasmático também originou-se como um dobramento interno da membrana plasmática, que mais tarde 
tornou-se separado. 
 

O material genético eucarioto é dividido em diferentes moléculas, lineares chamadas cromossomas 
dentro do núcleo, geralmente com material genético adicional, em algumas organelas como mitocôndrias e 
cloroplastos nas quais tem seus próprios materiais genéticos. Elas são fruto de processos evolutivos 
denominados endossimbiose. 
 

A hipótese que sugere origem endossimbiótica diz que mitocôndrias eram originalmente células 
procariotas (α-proteobacteria, filogeneticamente próximas as Rickettsia), capazes de implementar 
mecanismos oxidativos que não eram possíveis para as células eucarióticas; eles se tornaram 
endossimbiontes, vivendo no interior da célula eucariota.  
 

Os cloroplastos se originaram a partir de cianobactérias, através de endossimbiose, quando uma 
célula eucariótica engolfou uma cianobactéria fotossintetizante que permaneceu em seu interior e tornou-
se um residente permanente da célula, isto por volta de um bilhão de anos atrás. O novo residente celular 
tornou-se rapidamente uma vantagem, fornecendo alimento para o hospedeiro eucariota, o que lhe permitiu 
viver dentro dele. Com o tempo, a cianobactéria foi assimilada, e muitos de seus genes foram transferidos 
para o núcleo do hospedeiro. Algumas das suas proteínas foram sintetizadas no citoplasma da célula 
hospedeira, o que é importante para a sobrevivência cloroplasto. 
 

O citoesqueleto era visto como uma propriedade única de células eucariótas, mas proteínas 
homólogas dos principais componentes do citoesqueleto eucariótico têm sido encontradas em procariotas. 
Embora as relações evolutivas ainda não sejam tão claras, a semelhança das suas estruturas tridimensionais e 
funções semelhantes na manutenção da forma da célula e polaridade fornecem fortes evidências de que o 
citoesqueleto de eucariotos e procariotos são verdadeiramente evolutivamente correspondentes entre si.  
 

O modelo mais atual sobre a origem e evolução do aparato de Golgi propõem que o 
desenvolvimento de invaginações tubulares e a evolução de uma rede tubular foi o principal meio da origem 
do aparato de Golgi. A vesiculação parece ter evoluído secundariamente. 
 

A formação de um grande vacúolo central é observada em vários grupos filogenéticos dentro de 
Viridiplantae (por exemplo, algas clorófitas, ulvophytes, e carófitas), que evoluíram independentemente a 
partir de um organismo unicelular flagelado e, por conseguinte, o vacúolo central provavelmente evoluiu 
várias vezes de forma independente, mesmo dentro de Viridiplantae. 
 

Flagelos ou cílios estão completamente ausentes em alguns grupos devido a uma perda e não como 
uma condição primitiva. A ligação pode ainda ser vista, em primeiro lugar nos diversos eucariotas unicelulares 
já que no início tinham um corpo basal microtúbulos, onde microtúbulos em uma extremidade formam um 
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cone fusiforme em torno do núcleo, e os microtúbulos do outro ponto final afastado do núcleo celular formar 
o cílio. Outra ligação é que o centríolo, envolvido na formação do fuso mitótico, em muitos eucariotas é 
homólogo ao cílio. 
 

Acredita-se que o precursor evolutivo original para o centríolo tenha sido uma única subunidade 
tripla dos centríolos atuais, e consistia de microtubulos de formação estrutural dupla capaz de estender um 
proto-cílio rígido rodeado por membrana para fora, em direção ao meio extracelular. Essa extensão de 
microtúbulos a partir da extremidade da estrutura dupla de proteinas não exigiria novidade evolutiva 
adicional, uma vez que é conhecido que estrutura tripla de proteinas do centríolo podem servir como modelo 
de montagem da tubulina. A estrutura resultante, embora simples, teria sido capaz de fornecer funções 
sensoriais e motoras básicas a célula. Uma vez que o proto-centriolo tenha sido estabelecido, eventualmente 
foi modificado por adição de outros produtos de gene para produzir a característica das nove dobras 
simétrica de tripletos encontrados hoje. 
 

O núcleo comum do ribossomo é, essencialmente, o mesmo em seres humanos, leveduras, bactérias, 
archaea e em todos os sistemas vivos. A equipe de Georgia Tech mostrou que organismos evoluem e podem 
se tornar mais complexos, assim como os seus ribossomos. Os seres humanos têm os maiores e mais 
complexos ribossomos. Mas as modificações estão na superfície  
humano é o mesmo que em um ribossomo bacteriano. 
 
 

EXERCÍ CI OS DE AULA   
 

 

1. Qual das afirmações abaixo não está de acordo com os pressupostos da Teoria Celular, baseada nos 
estudos de Schleiden (1838) e de Schwann (1839)? 
a) Os seres vivos, animais, vegetais ou protozoários, são compostos sem exceção por células ou 

produtos celulares. 
b) Cada célula se forma por divisão de outra célula. 
c) O funcionamento de um organismo como um todo não depende do resultado do funcionamento 

das unidades celulares, exceto os vírus. 
d) O funcionamento de um organismo como uma unidade é o resultado da soma das atividades e 

interações das unidades celulares 
e) Todos os organismos, exceto os vírus, são formados por células. 

 

2. A teoria endossimbiótica é a mais aceita para explicar a origem dos cloroplastos, uma organela 
relacionada com a fotossíntese. Segundo essa teoria, os cloroplastos s são ancestrais de: 
a) procariontes heterotróficos que foram capturados por um organismo multicelular.  
b) eucariontes heterotróficos que foram capturados por outra célula. 
c) procariontes autotróficos que foram capturados por um organismo multicelular. 
d) procariontes autotróficos que foram capturados por outra célula. 
e) eucariontes autotróficos que foram capturados por outra célula. 

 

3. Observe o esquema abaixo, que representa algumas das etapas da hipótese de que as células 
eucarióticas surgiram, em parte, como resultado evolutivo de um processo gradual de endossimbiose: 
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O esquema acima ilustra o processo de endossimbiose 
Utilizando o esquema como base, assinale a afirmativa INCORRETA: 
a) A endossimbiose de um procariota fotossintético VI com um proeucariota originou as células 

eucarióticas heterotróficas atuais. 
b) As invaginações da membrana plasmática aumentaram a superfície de contato e a capacidade de 

transporte em procarióticos IV. 
c) Uma célula procariótica aeróbia I associou-se a uma procariótica heterotrófica anaeróbia II, 

aumentando o potencial energético. 
d) Como resultado das invaginações, um envelope nuclear precursor formou-se em uma célula 

proeucariótica V. 
e) Uma célula procariótica III teve a sua capacidade aeróbia aumentada, em virtude da 

compartimentalização das membranas nas mitocôndrias. 
 

4. Na solução aquosa das substâncias orgânicas prebióticas (antes da vida), a catálise produziu a síntese 
de moléculas complexas de toda classe, inclusive proteínas e ácidos nucléicos. A natureza dos 
catalisadores primitivos que agiam antes não é conhecida. É quase certo que as argilas 
desempenharam papel importante: cadeias de aminoácidos podem ser produzidas no tubo de ensaio 
mediante a presença de certos tipos de argila. (...) Mas o avanço verdadeiramente criativo que pode, 
na realidade, ter ocorrido apenas uma vez ocorreu quando uma molécula de ácido nucléico aprendeu 
a orientar a reunião de uma proteína, que, por sua vez, ajudou a copiar o próprio ácido nucléico. Em 
outros termos, um ácido nucléico serviu como modelo para a reunião de uma enzima que poderia 
então auxiliar na produção de mais ácido nucléico. Com este desenvolvimento apareceu o primeiro 
mecanismo potente de realização. A vida tinha começado. 

 
Adaptado de: LURIA, S.E. Vida: experiência inacabad a. Belo Horizonte: Editora Itatiaia; São Paulo: EDU SP, 1979.  

 
O "avanço verdadeiramente criativo" citado no texto deve ter ocorrido no período (em bilhões de anos) 
compreendido aproximadamente entre  
a) 5,0 e 4,5.  
b) 4,5 e 3,5.  
c) 3,5 e 2,0. 
d) 2,0 e 1,5. 
e) 1,0 e 0,5. 

 

5. Durante o processo evolutivo, algumas organelas de células eucariotas se formaram por endossimbiose 
com procariotos. Tais organelas mantiveram o mesmo mecanismo de síntese proteica encontrado 
nesses procariotos. 
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Considere as seguintes organelas celulares, existentes em eucariotos: 
1 - mitocôndrias 
2 - aparelhogolgiense 
3 - lisossomas  
4 - cloroplastos  
5 - vesículas secretoras  
6 - peroxissomas  
 
Nas células das plantas, as organelas que apresentam o mecanismo de síntese proteica igual ao dos 
procariotos correspondem às de números: 
a) 1 e 4  
b) 2 e 3  
c) 3 e 6  
d) 4 e 5 

 

6. Ao Companheira viajante 
Suavemente revelada? Bem no interior de nossas células, uma clandestina e estranha alma existe. 
Silenciosamente, ela trama e aparece cumprindo seus afazeres domésticos cotidianos, descobrindo 
seu nicho especial em nossa fogosa cozinha metabólica, mantendo entropia em apuros, em ciclos 
variáveis noturnos e diurnos. Contudo, raramente ela nos acende, apesar de sua fornalha consumi-la. 
Sua origem? Microbiana, supomos. Julga-se adaptada às células eucariontes, considerando-se como 
escrava  uma serva a serviço de nossa verdadeira evolução. 

McMurray, W. C. The traveler. Trends in Biochemical  Sciences, 1994 (adaptado). 

 
A organela celular descrita de forma poética no texto é o(a) 
a) centríolo. 
b) lisossomo. 
c) mitocôndria. 
d) complexo golgiense. 
e) retículo endoplasmático liso. 

 

EXERCÍ CI OS DE CASA   
 

 

1. As mitocôndrias apresentam características que sugerem que elas são descendentes de células que 
foram fagocitadas por outras. Entre as alternativas a seguir, marque a única que não corresponde a 
uma característica que apoia a teoria endossimbiótica: 
a) A mitocôndria possui DNA e ribossomo próprios. 
b) As mitocôndrias possuem capacidade de autoduplicação. 
c) As mitocôndrias possuem sistema de membranas internas. 
d) As mitocôndrias possuem DNA bastante diferente do DNA nuclear. 
e) As mitocôndrias possuem uma membrana revestindo-as. 

 

2. A teoria endossimbiótica sugere que algumas organelas são descendentes de organismos procariontes 
que foram fagocitados por outras células e passaram a viver em simbiose. De acordo com essa teoria, 
além das mitocôndrias, que outra organela surgiu desse modo na célula eucariótica? 
a) ribossomo. 
b) núcleo. 
c) peroxissomo. 
d) vacúolo. 
e) cloroplasto. 
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3. Teorias a respeito da evolução celular indicam que as primeiras células surgiram em um ambiente 
inóspito, pobre em oxigênio, conhecido como sopa pré-biótica, onde ocorria síntese espontânea de 
biomoléculas complexas. Considerando a baixa complexidade das primeiras células, é correto afirmar 
que elas caracterizavam-se como: 
a) Procariontes autotróficas, por serem capazes de produzir seu próprio alimento. 
b) Eucariontes heterotróficas, por se alimentarem de compostos orgânicos do meio. 
c) Eucariontes autotróficas, por conseguirem energia do Sol por meio da fotossíntese. 
d) Procariontes heterotróficas, por se alimentarem de compostos orgânicos do meio. 
e) Procariontes heterotróficas, por se alimentarem de outros organismos. 

 

4. A célula eucariótica é compartimentada, a procariótica não. Esta afirmação faz sentido quando 
comparamos os dois padrões de organização celular sob o seguinte aspecto:  
a) Dimensões celulares. A relação superfície/ volume é maior na célula procariótica que na 

eucariótica. Assim, a célula procariótica apresenta-se com uma área superficial suficientemente 
grande para satisfazê-la em termos nutritivos. Ao mesmo tempo, o seu espaço interno é adequado 
à ocorrência das reações metabólicas num ambiente descompartimentado.  

b) Relação nucleoplasmática. A relação nucleoplasmática varia de 1/ 1 a 1/ 3 na célula 
eucariótica,mostrando-nos que, enquanto o núcleo varia de volume, o citoplasma permanece 
com volume constante. Portanto, a compartimentação na célula eucariótica aumenta a superfície 
citoplasmática para fazer face ao aumento de volume do núcleo.  

c) Presença de estruturas membranosas. A presença de mesossomo e nucléolo nas células 
procarióticas dispensa a presença de outras organelas citoplasmáticas.  

d) Processo evolutivo. A compartimentação das células eucarióticas é decorrência do processo 
evolutivo desenvolvido no sentido da diminuição das suas superfícies internas,já que as superfícies 
externas crescem mais que o volume da célula, na medida em que as dimensões celulares 
aumentam. 

 

5. Um Estão relacionados às células procarióticas as seguintes estruturas e processo: 
a) Ribossomos 70 S, parede celular não celulósica, flagelos. 
b) Envoltório nuclear, ribossomos 80 S, parede celular não celulósica. 
c) Exocitose, flagelos, nucléolo. 
d) Cloroplastos, envoltório nuclear, cromossoma único. 
e) Cromossoma único, nucléolo, ausência de endomembranas. 

 

6. Numa célula eucariótica, a síntese de proteínas, a síntese de esteróides e a respiração celular estão 
relacionadas, respectivamente: 
a) ao Complexo de Golgi, às mitocôndrias, aos ribossomos; 
b) ao retículo endoplasmático liso, ao retículo endoplasmático granular, ao Complexo de Golgi;  
c) aos ribossomos, ao retículo endoplasmático liso, às mitocôndrias; 
d) ao retículo endoplasmático granular, às mitocôndrias, ao Complexo de Golgi;  
e) ao retículo endoplasmático liso, ao Complexo de Golgi, às mitocôndrias.  

 

7. Todas as alternativas abaixo expressam uma relação correta entre uma estrutura celular e sua função 
ou origem, exceto: 
a) Aparelho de Golgi - relacionado com a síntese de polissacarídeos e com a adição de açúcares às 

moléculas de proteínas. 
b) Retículo endoplasmático rugoso - relacionado com a sínteses de proteínas reduzidas das células. 
c) Peroxissomos - relacionados com os processos de fagocitose e pinocitose, sendo responsáveis pela 

digestão intracelular. 
d) Lisossomos - ricos em hidrolases ácidas, têm sua origem relacionada com os sacos do aparelho de 

Golgi. 
e) Retículo endoplasmático liso - relacionado com a secreção de esteróides e com o processo de 

desintoxicação celular. 
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8. Durante a evolução celular surgiram subdivisões membranosas, originando organelas, tais como 
lisossomos e peroxissomos, nas quais um conjunto de enzimas opera sem a interferência das demais 
reações que ocorrem em outros compartimentos internos. A célula assim formada constitui o corpo 
de:  
a) arqueobactérias.           
b) eubactérias.              
c) cianobactérias.  
d) micoplasmas.                            
e) eucariontes. 

 

9. Os O caráter procariótico do sistema genético das mitocôndrias, bem como dos cloroplastos, sugere 
que essas organelas Originaram-se de bactérias endocitadas há mais de um bilhão de anos. De fato, 
evidencia-se uma grande semelhança entre o funcionamento e constituição dessas organelas e 
bactérias. São evidências da hipótese endossimbiôntica descrita acima, exceto: 
a) Síntese proteica por ribossomos próprios das organelas. 
b) Mitocôndrias e cloroplastos apresentam DNA e RNA. 
c) Presença de duas membranas lipoproteicas nas organelas. 
d) Sobrevivência autônoma das organelas isoladas da célula. 

 
 

QUESTÃO CONTEXTO   
  

 
 

caso do consumo de bebidas alcoólicas, cite a organela que o fígado necessita produzir para a metabolização 
desta substância e a organela responsável pelo consumo desta nova organela produzida depois que ela não 
for mais necessária. 
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Exercícios de aula  
 
1. c 

O funcionamento de um organismo depende da ação das células, uma vez que elas são as unidades 
funcionais e estruturais dos seres vivos. 
 

2. d 
Segundo a teoria endossimbiótica, os cloroplastos são descendentes de organismos procariontes 
autotróficos que foram fagocitados por outra célula, provavelmente, uma espécie heterotrófica.  
 

3. b 
Entre as características que apoiam a teoria endossimbiótica, podemos destacar a semelhança genética 
e bioquímica existente entre bactérias e mitocôndrias, a presença de DNA próprio, sistema de 
membranas internas e dupla membrana e a capacidade de autoduplicação. 

 
4. b 

Após o surgimento do primeiro ácido nucléico, gerou-se capacidade de autoduplicação e reprodução, 
dando origem à vida. Já em 3,5 bilhões de anos, o surgimento das primeiras células originou os ancestrais 
dos organismos que compões todos os domínios existentes. 
 

5. a 
Os cloroplastos e mitocôndria possuem material genético diferente das células eucariontes, estando mais 
próximo das células procariontes, o que vai de encontro a teoria da endossimbiose 
 

6. c 
A mitocôndria possui material genético próprio o qual fornece ATP para a célula eucarionte, participando 
do seu metabolismo. 
 

Exercícios de casa  
 
1. e 

As mitocôndrias possuem duas membranas revestindo sua estrutura. 
 

2. e 
Muitos pesquisadores acreditam que o cloroplasto, assim como as mitocôndrias, surgiu graças a uma 
associação simbiótica. 
 

3. d  
As primeiras células existentes eram heterotróficas, pois não havia CO2 na atmosfera primitiva para a 
realização a fotossíntese. 
 

4. a 
As células eucariotas tiveram invaginações na membrana plasmática que permitiram a formação de 
organelas membranosas, como o núcleo, os retículos endoplasmáticos, o complexo golgiense e o 
lisossomo. Para compensar a não compartimentalização, a célula procariota possui tamanho menor. 
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5. a  

Células procariotas possuem ribossomos 70S, podem possuir flagelo e tem parede celular de 
peptídeoglicanos. Envoltório nuclear, ribossomos 80S são características de células eucariotas, assim 
como exocitose e nucléolo. Com isso, as opções B e C estão erradas. Cloroplastos e envoltório nuclear 
são características de eucariontes e não de procariontes. A opção D está incorreta. Por último, como já 
dito anteriormente, nucléolo não está presente em procariotos, sendo a opção E errada também. 
 

6. c 
A síntese de proteínas é feita pelos ribossomos livres ou aderidos ao retículo endoplasmático. A síntese 
de lipídios é realizada pelo retículo endoplasmático liso e as mitocôndrias oferecem ATP ajudando no 
metabolismo celular 
 

7. c  
Os peroxissomos são formados pelo retículo endoplasmático liso possuem função de desintoxificação, 
eliminando radicais livres. 
 

8. e  
Somente os eucariontes possuem organelas membranosas que irão originar lisossomos e peroxissomos. 
 

9. d 
Na teoria da endossimbiose, seres procariontes como mitocôndria e cloroplasto foram incorporados por 
células eucariontes, vivendo e se desenvolvendo dentro dela, ou seja, não há sobrevivência autônoma 
dessas organelas. 

 
Questão contexto 
 
A organela produzida pelas células do fígado para metabolizar o álcool é o retículo endoplasmático liso, 
enquanto a organela responsável pelo consumo destes retículos endoplasmáticos lisos extras depois que sua 
função é executada é o lisossomo. 
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EXERCÍ CI OS DE AULA   
 

 

1. Considere um grupo de pessoas com características homogêneas no que se refere à cor de pele. 
Assinale a alternativa, dentre as apresentadas, que corresponde às pessoas desse grupo que têm maior 
chance de apresentar deficiência de vitamina D e que estão mais sujeitas a fraturas ósseas.  

a) Indivíduos que ingerem alimentos ricos em cálcio, como ovos e derivados do leite, e que 
frequentemente tomam sol. 

b) Indivíduos que ingerem alimentos pobres em cálcio, como ovos e derivados do leite, e que 
frequentemente tomam sol. 

c) Indivíduos que ingerem alimentos pobres em cálcio, como ovos e derivados do leite, e que 
raramente tomam sol. 

d) Indivíduos que ingerem alimentos ricos em cálcio, como frutas cítricas e arroz, e que raramente 
tomam sol. 

e) Indivíduos que ingerem alimentos pobres em cálcio, como frutas cítricas e arroz, e que raramente 
tomam sol. 
 

2. Um ser humano adulto tem de 40 a 60% de sua massa corpórea constituída por água. A maior parte 
dessa água encontra-se localizada 
a) no meio intracelular. 
b) no líquido linfático. 
c) nas secreções glandulares e intestinais. 
d) na saliva. 
e) no plasma sangüíneo. 

 

3. A água é de importância vital para todos os seres vivos. Sob o ponto de vista biológico, entre as 
propriedades físico-químicas, podemos citar três fundamentais que são: 
a) baixo poder de dissolução, pequena tensão superficial e baixo calor específico. 
b) grande poder de dissolução, pequena tensão superficial e baixo calor específico. 
c) grande poder de dissolução, pequena tensão superficial e alto calor específico. 
d) grande poder de dissolução, grande tensão superficial e alto calor específico. 
e) grande poder de dissolução, pequena tensão superficial e alto calor específico.  

 

4. O glicogênio e o amido, ambos polímeros de glicose, constituem polissacarídeos de reserva e são 
encontrados: 
a) Nas células do músculo estriado esquelético. 
b) Nas células animal e vegetal, respectivamente. 
c) Nas células hepáticas em diferentes quantidades. 
d) Nas células vegetal e animal, respectivamente. 
e) Tanto nas células animais quanto vegetais, na mesma proporção. 

 

5. A alta ingestão de lipídios sempre foi associada ao desenvolvimento de doenças do sistema 
cardiovascular. Devido a esse fato, muitas pessoas reduzem drasticamente a ingestão desse importante 
macronutriente sem saber, muitas vezes, que eles são parte fundamental dos tecidos vivos e de 
diferentes etapas do nosso metabolismo. No nosso organismo, podemos encontrar lipídios com papel 
estrutural e também regulatório, respectivamente: 
a) Nas membranas plasmáticas e nos hormônios. 
b) Na matriz óssea e nos adipócitos. 
c) Na bainha de mielina (neurônios) e no sangue (colesterol). 
d) No citoplasma e no núcleo das células. 
e) Nos dentes e no músculo cardíaco.  
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6. O colesterol é um importante constituinte das membranas celulares, estando relacionado à síntese dos 
hormônios esteroides e sais biliares. No plasma ele é encontrado ligado a corpúsculos lipoproteicos 
conforme mostra a figura abaixo. 

 
LDL  (Low Density Lipoprotein ou lipoproteína de baixa densidade) 
HDL  (High Density Lipoprotein ou lipoproteína de alta densidade) 
 
Considere a afirmativa. 

 Há uma relação direta entre as taxas de colesterol no sangue e a incidência de ateromas, tromboses 
e infartos. 
 
Marque a opção que apresenta conclusão correta acerca desta afirmativa. 
a) Concentrações de HDL e LDL não possuem importância na avaliação da predisposição para o infarto. 
b) Alta concentração de HDL e baixa LDL significam pequeno risco de infarto. 
c) Alta concentração de LDL e baixa de HDL significam menor risco de infarto. 
d) O aumento das taxas de colesterol depende somente da alimentação e não influenciado por fatores 
genéticos, estresse, fumo e diminuição de atividade física. 
e) A afirmativa é incorreta, pois não há provas significativas que correlacionem os níveis de colesterol 
com a incidência de tromboses e infartos. 

 

7. Leia o texto a seguir. 
As proteínas têm ampla gama de estruturas e funções. Apesar de sua grande diversidade, todas as 
proteínas compartilham três níveis de estrutura, conhecidos como estrutura primária, secundária e 
terciária. Um quarto nível é observado quando uma proteína é composta por duas ou mais cadeias 
polipeptídicas. No entanto, a estrutura de uma proteína também depende das condições físicas e 
químicas do seu ambiente. 

CAMPBELL, Neil A. et al. Biologia . 8. ed. Porto Al egre: Artmed, 2010. p. 80-85. 

Se pH, salinidade, temperatura ou outros aspectos do ambiente forem alterados, a proteína pode 
passar por uma desnaturação. E, como resultado da desnaturação: 
a) Ocorrem ligações peptídicas, formadas por reações de desidratação que unem o grupo carboxila 

de um aminoácido ao grupo amino de outro aminoácido. 
b) Surgem segmentos das cadeias polipeptídicas enrolados ou dobrados repetidamente, em padrões 

que contribuem para a estrutura secundária. 
c) Ocorre que a forma da proteína será reforçada por ligações covalentes adicionais, chamadas de 

pontes dissulfeto, entre dois monômeros de cisteína. 
d) Ocorre a perda de conformação da proteína e por consequência da habilidade de realizar funções, 

tornando-se biologicamente inat ivada. 
 

8. Na indústria têxtil, é uma prática comum aplicar goma aos tecidos no início da produção, para torná-
los mais resistentes. Esse produto, entretanto, precisa ser removido posteriormente, no processo de 
desengomagem. Nesse processo, os produtos têxteis são mergulhados em um banho aquoso com 
uma enzima do grupo das amilases. Os gráficos nas figuras 1 e 2 representam a eficiência da atividade 
dessa enzima em diferentes valores de temperatura e pH.  
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Com base nas informações apresentadas, está correto afirmar que, para se obter a máxima eficiência 
da ação da enzima no processo industrial citado no texto, seria necessário manter o banho aquoso de 
desengomagem a: 
a) 50ºC e pH ácido, sendo que a enzima age especificamente sobre proteínas. 
b) 50ºC e pH ácido, sendo que a enzima age especificamente sobre polissacarídeos. 
c) 50ºC e pH básico, sendo que a enzima age especificamente sobre polissacarídeos. 
d) 70ºC e pH ácido, sendo que a enzima age especificamente sobre polissacarídeos. 
e) 70ºC e pH básico, sendo que a enzima age especificamente sobre proteínas. 

 

9. Existem dois tipos principais de inibidores da atividade de uma enzima: os competitivos e os não 
competitivos. Os primeiros são aqueles que concorrem com o substrato pelo centro ativo da enzima. 
Considere um experimento em que se mediu a velocidade de reação de uma enzima em função da 
concentração de seu substrato em três condições: 

 
 Ausência de inibidores. 
 Presença de concentrações constantes de um inibidor competitivo. 
 Presença de concentrações constantes de um inibidor não competitivo. 

 
Os resultados estão representados no gráfico abaixo: 

 
A curva I corresponde aos resultados obtidos na ausência de inibidores. As curvas que representam a 
resposta obtida na presença de um inibidor competitivo e na presença de um não competitivo estão 
indicadas, respectivamente, pelos seguintes números: 
a) II e IV. 
b) II e III. 
c) III e II. 
d) IV e III. 
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10. A obesidade, que nos países desenvolvidos já é tratada como epidemia, começa a preocupar 
especialistas no Brasil. Os últimos dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares, realizada entre 2002 e 
2003 pelo IBGE, mostram que 40,6% da população brasileira estão acima do peso, ou seja, 38,8 milhões 
de adultos. Desse total, 10,5 milhões são considerados obesos. Várias são as dietas e os remédios que 
prometem um emagrecimento rápido e sem riscos. Há alguns anos foi lançado no mercado brasileiro 
um remédio de ação diferente dos demais, pois inibe a ação das lipases, enzimas que aceleram a reação 
de quebra de gorduras. Sem serem quebradas elas não são absorvidas pelo intestino, e parte das 
gorduras ingeridas é eliminada com as fezes. Como os lipídios são altamente energéticos, a pessoa 
tende a emagrecer. No entanto, esse remédio apresenta algumas contra-indicações, pois a gordura 
não absorvida lubrifica o intestino, causando desagradáveis diarreias. Além do mais, podem ocorrer 
casos de baixa absorção de vitaminas lipossolúveis, como as A, D, E e K, pois 
a) essas vitaminas, por serem mais energéticas que as demais, precisam de lipídios para sua absorção. 
b) a ausência dos lipídios torna a absorção dessas vitaminas desnecessária. 
c) essas vitaminas reagem com o remédio, transformando-se em outras vitaminas. 
d) as lipases também desdobram as vitaminas para que essas sejam absorvidas. 
e) essas vitaminas se dissolvem nos lipídios e só são absorvidas junto com eles. 

 

11. As vitaminas são um conjunto de moléculas orgânicas que desempenham, dependendo de suas 
características químicas, papéis distintos, porém importantes para o bom funcionamento do corpo 
humano. Abaixo, estão apresentadas as estruturas químicas de algumas dessas moléculas. 

 
 

Tendo em vista as consequências da carência dessas vitaminas e as propriedades de suas moléculas, 
pode-se afirmar que a 
a) carência de vitamina A leva ao raquitismo infantil. 
b) carência de vitamina D provoca doença óssea. 
c) vitamina C apresenta o grupo funcional ácido carboxílico. 
d) vitamina C é lipossolúvel. 

 

12. O desafio é criar alimentos que agradem ao paladar e sejam saudáveis. A nova geração de transgênicos 
promete ainda prevenir doenças e combater carências nutricionais. O arroz dourado é o exemplo mais 
conhecido. 

(Modificado de O Globo,9/ 5/ 04) 

 
O arroz dourado é rico em uma substância presente em vegetais amarelos. Tal substância é precursora 
de um importante nutriente para as células animais. A alternativa que indica, respectivamente, a 
substância mencionada, o nutriente formado a partir deste composto e uma de suas importantes 
funções no organismo animal é: 
a) Ascorbato, vitamina C e participa da síntese do colágeno. 
b) Caroteno, vitamina A e participa do ciclo visual. 
c) Calciferol, vitamina D e estimula a absorção intestinal de cálcio. 
d) Plastoquinona, vitamina E e atua como antioxidante. 
e) Xantofila, vitamina B12 e participa da síntese de DNA.  
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EXERCÍ CI OS DE CASA   
 

 

1. A taxa de água em um organismo pode variar de acordo com alguns fatores. São eles: 
a) Espécie, enzimas e proteínas. 
b) Idade, espécie e proteínas. 
c) Atividade, idade e espécie. 
d) Atividade, enzimas e proteínas. 
e) Idade, enzimas e proteínas. 

 

2. Segundo estudo feito na Etiópia, crianças que comiam alimentos preparados em panelas de ferro 
apresentaram uma redução da taxa de anemia de 55 para 13%. Essa redução pode ser explicada pelo 
fato de que o ferro,  
a) aquecido, ativa vitaminas do complexo B presentes nos alimentos prevenindo a anemia.  
b) contido nos alimentos, se transforma facilmente durante o cozimento e é absorvido pelo 

organismo.  
c) oriundo das panelas, modifica o sabor dos alimentos, aumentando o apetite das crianças.  
d) proveniente das panelas, é misturado aos alimentos e absorvido pelo organismo. 

 

3. A Escherichia coli é uma parente da perigosa bactéria EHEC (E. coli Entero-Hemorrágica), que no início 
do verão causou várias mortes, principalmente na Europa. Entretanto, enquanto ela permanece em 
nosso intestino, a bactéria é extremamente útil por ajudar na digestão dos carboidratos e produzir 
vitaminas. Aproximadamente 100 trilhões de bactérias benéficas que povoam o trato digestivo não 

distintos e que, dependendo da espécie mais frequente, cada ser humano pode ser classificado em 
três tipos intestinais. 

(Revista Geo, n. 31,2011, p.15) 

 
Na digestão dos carboidratos são produzidos açúcares com estrutura menores. Dentre os relacionados 
abaixo, apresenta menor número de átomos de carbono: 
a) Sacarose. 
b) Amido. 
c) Glicose. 
d) Lactose. 
e) Celulose. 

 

4. Os lipídios mais comuns nas células são os triglicerídeos (triacilgliceróis), fosfolipídios, glicolipídios e 
esteroides. Em relação aos lipídios, analise as seguintes afirmações: 
I. Trata-se de um grupo de moléculas caracterizadas por sua insolubilidade em água e solubilidade em 
solventes orgânicos. 
II. Os triacilgliceróis servem como reserva energética para o organismo, e seus ácidos graxos, quando 
oxidados, liberam pequena quantidade de energia em comparação aos carboidratos. 
III. Um dos esteroides mais importantes é o colesterol, presente nas membranas de células animais. 
 
Está(ão) correta(s): 
a) Somente a afirmação I. 
b) Somente a afirmação II. 
c) Somente as afirmações I e II. 
d) Somente as afirmações I e III. 
e) Somente as afirmações II e III. 

 

5. Embora seja visto como um vilão, o colesterol é muito importante para o organismo humano porque 
ele é 
a) precursor da síntese de testosterona e progesterona. 
b) agente oxidante dos carboidratos. 
c) responsável pela resistência de cartilagens e tendões. 
d) cofator das reações biológicas.  
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6. A ocupação predatória associada à expansão da fronteira agropecuária e acelerada pelo plantio da soja 
tem deflagrado, com a perda da cobertura vegetal, a diminuição da biodiversidade, a erosão do solo, 
a escassez e a contaminação dos recursos hídricos no bioma cerrado. 
Segundo ambientalistas, o cerrado brasileiro corre o risco de se transformar em um deserto. 
A respeito desse assunto, analise as afirmações a seguir. 
I.   Considerando-se que, em 2006, restem apenas 25% da cobertura vegetal original do cerrado e que, 

desse percentual, 3% sejam derrubados a cada ano, estima-se que, em 2030, o cerrado brasileiro se 
transformará em deserto. 

II.  Sabe-se que a eventual extinção do bioma cerrado, dada a pobreza que o caracteriza, não causará 
impacto sistêmico no conjunto dos biomas brasileiros. 

III. A substituição de agrotóxicos por bioinseticidas reduz a contaminação dos recursos hídricos no 
bioma cerrado. 

 
É correto o que se afirma 
a) apenas em I. 
b) apenas em III. 
c) apenas em I e II. 
d) apenas em II e III. 
e) em I, II e III. 

 

7. Leia o texto a seguir, escrito por Jacob Berzelius, em 1828: 

nos líquidos do corpo e nos tecidos. Tudo indica que, no futuro, descobriremos que a capacidade de 
os organismos vivos produzirem os mais variados tipos de compostos químicos reside no poder 

 
A previsão de Berzelius 
deve-se 
a) aos ácidos nucleicos. 
b) aos carboidratos. 
c) aos lipídios. 
d) às proteínas. 
e) às vitaminas. 

 

8. Observe o gráfico abaixo que ilustra a variação da velocidade de uma reação catalisada por uma 
enzima, com um sítio ativo, em função da concentração de substrato, e assinale a alternativa correta. 

 
a) A velocidade da reação não segue aumentando porque as enzimas estão sendo desnaturadas. 
b) O aumento da concentração de substrato, ao saturar o centro ativo da enzima, diminui a velocidade 

da reação. 
c) O produto da reação é um inibidor competitivo da enzima, diminuindo a velocidade da reação.  
d) A velocidade da reação diminui, pois todo o substrato foi convertido em produto. 
e) A velocidade da reação não é influenciada pela disponibilidade de substrato. 
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9. A febre alta pode causar sérios danos ao organismo, pois a temperatura ótima de funcionamento para 
a maioria das enzimas humanas encontra-se entre 35 e 40ºC. Considerando a relação entre a 
temperatura e a atividade das enzimas humanas, é correto afirmar que a febre acima de 40ºC causa 
problemas porque: 
a) Aumenta a atividade da maior parte das enzimas, devido à menor disponibilidade de energia.  
b) A atividade das enzimas é reduzida, uma vez que essas sofrem desnaturação e não se associam ao 

substrato. 
c) A maior parte das enzimas perde sua atividade porque se solidifica (precipita). 
d) Aumenta a atividade das enzimas devido à sua precipitação, acelerando o reconhecimento do 

substrato. 
e) A atividade das enzimas é reduzida, em consequência da quebra das ligações peptídicas. 

 

10. A vitamina K  vitamina lipossolúvel descoberta em 1939  é uma vitamina: 
a) Que, como todas as vitaminas lipossolúveis, deve ser ingerida em grandes quantidades,  por ser 

considerada substrato energético importante para as nossas células; 
b) Importante para a síntese de rodopsina e sua carência resulta em maior dificuldade de adaptação 

a ambientes mal iluminados; 
c) Que participa ativamente da absorção intestinal do cálcio e da sua fixação nos ossos e dentes; 
d) Que participa ativamente da síntese do colágeno e sua carência provoca escorbuto; 
e) Essencial para a formação da protrombina e de alguns outros fatores envolvidos na coagulação 

sanguínea. 
 

11. Os organismos vivos são constituídos de várias macromoléculas orgânicas, conhecidas como 
polímeros biológicos. Sobre essas macromoléculas, é incorreto afirmar: 
a) Ácidos nucléicos são polímeros de monossacarídeos unidos por ligações glicosídicas, com funções 

estruturais. 
b) Os lipídeos são compostos formados por ácidos graxos, que podem constituir membranas 

celulares e exercer papéis importantes como hormônios. 
c) Proteínas são polímeros de aminoácidos unidos por ligações peptídicas e que podem exercer 

funções enzimáticas, estruturais e energéticas. 
d) Carboidratos são conhecidos como açúcares, constituídos por carbono, hidrogênio e oxigênio, 

sendo as principais fontes de energia da célula. 
e) Alguns tipos de polissacarídeos podem ser encontrados na estrutura da parede celular dos vegetais 

e também ser estocados como reservas energéticas em vegetais. 
 

 
 
  



 

 
Bi

o.
1 

 
GABARI TO 

 

 

Exercícios de aula  
 
1. e 

O cálcio é fundamental para a construção da vitamina D. além disso, o sol é essencial para fabricação da 
vitamina D, que ajuda na absorção de cálcio. 
 

2. a 
O meio intracelular é onde se encontra a maior quantidade de água devido a participação dela no 
metabolismo celular. 
 

3. d 
A dissolução da água é importante, pois ela atua assim como solvente universal. Além disso  a grande 
tensão superficial é importante para transporte de substâncias e muitos insetos aquáticos se aproveitam 
disso para estar sobre a água. O alto calor específico é importante, pois ela armazena grandes 
quantidades de calor sem alterar muito a sua temperatura. 
 

4. b 
O glicogênio é a substância de reserva dos animais e dos fungos, já o amigo é o tecido de reserva dos 
vegetais. 
 

5. a 
A membrana plasmática contém uma bicamada fosfolipídica. Além disso, os hormônios esteroides são 
de origem lipídica. 
 

6. b 
Como o HDL retira o excesso lipídico do sangue, enquanto que o LDL fica na corrente sanguínea, o baixo 
índice de LDL e alto de HDL reduz as possibilidades de infarto, pois existem menos LDL que podem se 
aderir aos vasos sanguíneos. 
 

7. d  
A desnaturação de uma proteína faz com que ela perca a sua função no organismo devido a mudança na 
sua conformação. 
 

8. b 
De acordo com o gráfico, em torno de 50ºC e com o pH ácido, a enzima possui maior atividade na 
degradação de polissacarídeos. 
 

9. b 
O gráfico II mostra quando existe um inibidor competitivo, quando a velocidade máxima só é atingida 
quando há uma grande concentração de substrato. O inibidor não competitivo nunca permite que seja 
atingida a velocidade máxima, pois ela muda a conformação da enzima, representado pela curva III. 
 

10. e 
As vitaminas A, D, E e K são lipossolúveis, ou seja, são dissolvidos na presença de lipídios e caso haja 
pouca absorção de lipídios, essas vitaminas serão menos absorvidas. 
 

11. b 
A carência de vitamina D faz com que haja menor absorção de cálcio pelo organismo, podendo provocar 
doenças ósseas. 
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12. b  

O caroteno está presentes em vegetais com cor amarelada ou alaranjada, sendo o precursor da vitamina 
A que combate a cegueira noturna. 

 

Exercícios de casa  
 
1. c 

Quanto maior a atividade metabólica, maior a quantidade de água necessária para a célula. Além disso, 
quanto maior a idade, menos água o ser vivo terá, pois seu metabolismo é reduzido quando comparado 
aos mais jovens. Dependendo da espécie, esta terá mais ou menos água corporal. 
 

2. d 
A panela de ferro fornece o íon de ferro que é absorvido junto com os nutrientes e ajuda a combater a 
anemia. 
 

3. c  
A glicose é um monossacarídeo de 6 carbonos, sendo o o carboidrato com menor número de carbonos. 
 

4. d 
Os lipídios quando são quebrados, liberam maior quantidade de energia que os carboidratos. 
 

5. a 
O colesterol, além de constituir a membrana celular dos animais, é importante na síntese de hormônios 
esteroides como testosterona e estrogênio. 
 

6. d 
As enzimas que possuem esta função catalítica, sendo assim, toda enzima é uma proteína. 
 

7. b 
Quanto maior a concentração de substrato, a atividade enzimática é saturada e a velocidade da reação 
atinge um limite. 
 

8. b 
Com o aumento da temperatura, a enzima pode ser desnaturada, perdendo sua conformação e 
consequentemente função no organismo. 
 

9. e  
A vitamina K é lipossolúvel e tem a função de ajudar na coagulação sanguínea. 
 

10. a 
Os ácidos nucleicos são polímeros que estão presentes principalmente no DNA e RNA, ou seja, são 
constituintes principais do material genético do organismo. 
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Exercícios: Biociclos, biomas e ciclos 
25 

abr 
 
 

EXERCÍ CI OS DE AULA   
 

 

1. Associe as colunas abaixo e marque a alternativa que contém a associação correta: 
COLUNA A 
I.    Plâncton 
II.   Nécton 
III.  Bentos 
 
COLUNA B 
1. Organismos capazes de nadar ativamente contra as correntes marinhas. 
2. Organismos característicos do fundo do mar. 
3. Organismos flutuantes incapazes de nadar contra as correntes marinhas. 
 
a) I  2; II  3; III  1 
b) I  3; II  1; III  2 
c) I  1; II  3; III  2 
d) I  2; II -1; III  3 
e) I  3; II  2; III  1 
 
 

2. Dos biociclos que integram a Biosfera, qual o que diz respeito à flora e à fauna marinhas? 
a) talassociclo 
b) limnociclo 
c) epinociclo 
d) limnobiose 
e) biociclo 
 
 

3. 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. 
 

4. Os seres vivos mantêm constantes trocas de matéria com o ambiente mediante processos conhecidos 
como ciclos biogeoquímicos. 
Com base nos ciclos biogeoquímicos, assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as afirmações que se 
seguem. 
  

https://www.coladaweb.com/geografia/biosfera
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(  ) A atmosfera constitui o principal reservatório de carbono, nitrogênio, fósforo e oxigênio. 
(  )  No ciclo da água, a evaporação é menor nos oceanos, enquanto a precipitação é menor na 

superfície terrestre. 
(  ) O nitrogênio atmosférico (N2) é incorporado em moléculas orgânicas através da absorção foliar. 
(  ) Todas as moléculas orgânicas dos seres vivos têm átomos de carbono em sua composição, e seu 

retorno ao ciclo pode ocorrer através de processos de decomposição. 
 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
a) V  F  V  V 
b) F  F   F  V 
c) V  V  F  F 
d) F  V  F  V 
e) V  F  V - F 
 

5. Considere o esquema que representa parte do ciclo do carbono nos ecossistemas: 
 

 
 

É correto afirmar que o processo 
a) 1 é realizado por animais, tanto na presença, quanto na ausência de luz. 
b) 2 é realizado por animais e vegetais, apenas na presença de luz. 
c) 1 é realizado por animais e vegetais, apenas na presença de luz. 
d) 2 é realizado por animais e vegetais, tanto na presença quanto na ausência de luz. 
e) 1 é realizado por animais, apenas na presença de luz. 
 
 

6. Com relação aos ciclos biogeoquímicos, analise as seguintes afirmativas: 
I. No ciclo do carbono: as cadeias de carbono formam as moléculas orgânicas através dos seres 

autotróficos  por meio da fotossíntese, na qual o gás carbônico é absorvido, fixado e transformado 
em matéria orgânica pelos produtores. O carbono volta ao ambiente através do gás carbônico por 
meio da respiração. 

II. No ciclo do oxigênio: o gás oxigênio é produzido durante a construção de moléculas orgânicas 
pela respiração e consumido quando essas moléculas são oxidadas na fotossíntese. 

III. No ciclo da água: a energia solar possui um papel importante, pois ela permite que a água em 
estado líquido sofra evaporação. O vapor de água, nas camadas mais altas e frias, condensa-se e 
forma nuvens que, posteriormente, precipitam-se na forma de chuva, e a água dessa chuva retorna 
ao solo formando rios, lagos, oceanos ou ainda se infiltrando no solo e formando os lençóis 
freáticos. 

IV. No ciclo do nitrogênio: uma das etapas é a de fixação do nitrogênio, na qual algumas bactérias 
utilizam o nitrogênio atmosférico e fazem-no reagir com oxigênio para produzir nitrito, que será 
transformado em amônia no processo de nitrificação. 
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Assinale a alternativa correta. 
a) Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas I, III e IV são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas II, III e IV são verdadeiras. 
e) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras. 

 

EXERCÍ CI OS DE CASA   
 

 

1. Assinale a alternativa que representa, em ordem crescente, os ecossistemas com maior diversidade de 
vida. 
a) Floresta tropical pluvial, tundra, taiga, floresta temperada caducifólia. 
b) Tundra, taiga, floresta tropical pluvial, floresta temperada caducifólia. 
c) Taiga, tundra, floresta tropical pluvial, floresta tropical caducifólia. 
d) Taiga, floresta temperada caducifólia, tundra, floresta tropical pluvial. 
e) Tundra, taiga, floresta temperada caducifólia, floresta tropical pluvial 
 
 

2. 
condições específicas deste ambiente. O solo é rico em matéria orgânica, tem pouco oxigênio, 
elevado teor salino, apresenta grande variedade de espécies de microrganismos, macro-algas, 
crustáceos e moluscos. É local propício à proteção, alimentação, moradia, reprodução e desova de 

-se ao ecossistema: 
a) Mangue. 
b) Pantanal. 
c) Deserto. 
d) Floresta. 
e) Cume de montanha. 

 

3. Entre as comunidades marinhas encontramos a categoria chamada de NÉCTON, que corresponde ao 
conjunto de seres vivos: 
a) que se deslocam passivamente na água, arrastados pelas ondas e correntes marinhas; 
b) conhecidos por algas responsáveis pela renovação da maior parte do oxigênio do planeta;  
c) dotados de movimentos ativos, capazes de nadar e vencer as correntes; 
d) vivem no leito do mar, fixos, rastejantes ou nadadores e pouco se afastam do fundo; 
e) conhecidos por anêmonas-do-mar, estrelas-do-mar, ouriços-do-mar e protozoários. 
 

4. Com relação à água, é CORRETO afirmar: 
a) A água é eliminada pelas plantas, à noite, por transpiração, o que aumenta a temperatura interna 

do indivíduo. 
b) A água dos oceanos, rios e lagos evapora e, por um processo de sublimação, volta à Terra para 

recomeçar um novo ciclo. 
c) A água ocupa a maior porção da superfície terrestre, porém a produtividade primária líquida do 

ambiente aquático é insignificante, inferior a 0,1. 
d) A água, apesar de participar de diversos processos vitais para os seres vivos, pode, quando 

contaminada, se tornar um grande vetor de disseminação de diversas doenças, como a febre 
amarela. 

e) A água é uma das matérias-primas fundamentais da fotossíntese: seus átomos de hidrogênio vão 
formar a matéria orgânica fabricada nesse processo e seus átomos de oxigênio se unirão para 
formar o gás oxigênio (O2). 

 
  

https://www.coladaweb.com/geografia/correntes-maritimas
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5. Em agricultura, é amplamente utilizado o plano de rotação de culturas, onde diferentes espécies 
vegetais são sucessivamente cultivadas em um mesmo terreno. Nesse processo, muitas vezes, são 
cultivadas as leguminosas, pois estas plantas se associam: 
a) Bactérias e enriquecem o solo de compostos sulfurosos. 
b) Bactérias e enriquecem o solo de compostos nitrogenados. 
c) Fungos e enriquecem o solo de compostos nitrogenados. 
d) Nemátodos e enriquecem o solo de compostos 

fosforados.                                                                           
e) Bactérias que tornam suas raízes fasciculadas, atenuando o efeito da erosão. 
 

6. A grande importância ecológica das algas planctônicas é devida ao fato de elas proporcionarem: 
a) o equilíbrio da temperatura dos oceanos. 
b) a produção de oxigênio na Terra. 
c) a ciclagem do nitrogênio nos oceanos. 
d) o equilíbrio da salinidade dos oceanos. 
e) o equilíbrio da temperatura na Terra. 
 

7.  

 
 

Os conjuntos de organismos I, II e III, da tabela acima, podem fazer parte, respectivamente, do:  
a) nécton, bentos e plâncton 
b) nécton, nécton e bentos 
c) plâncton, bentos e nécton 
d) bentos, nécton e plâncton 
e) bentos, plâncton e nécton 
 

8. O esquema refere-se a parte do ciclo biogeoquímico do nitrogênio. Os números (I a IV) correspondem 
às etapas que estão envolvidas na dinâmica desse ciclo. 

 

 
 

Assinale a alternativa que contém duas correspondências INCORRETAS: 
a) Fixação (I) e nitrificação (II). 
b) Desnitrificação (II) e fixação (IV). 
c) Nitrificação (II) e nitrificação (III). 
d) Desnitrificação (IV) e desnitrificação (III). 
  

https://www.coladaweb.com/biologia/reinos/plancton
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9. Abaixo estão duas séries de itens, indicados, respectivamente, por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e por a, b, c, d, e, 
que deverão ser relacionados entre si. 
1. Manguezal. 
2. Zona de Cocais. 
3. Cerrado. 
4. Floresta Amazônica. 
5. Floresta Atlântica. 
6. Caatinga. 
7. Floresta de Araucárias. 
 
a) Plantas com trocos tortuosos, de casca grossa. Sistemas subterrâneos profundos. Piqui, 

barbatimão, angico. 
b) Arbustos e árvores com espinhos. Abundância de cactáceas e bromeliáceas. Derrubada periódica 

de folhas. Mandacaru, barriguda, juazeiro. 
c) Árvores com vários andares, entremeadas por trepadeiras. Vegetação rasteira pobre. Riqueza em 

epífitas. Castanha-do-pará, seringueira, caucho. 
d) Plantas com caules-escora, pneumatóforos. Vegetação rasteira pobre. Riqueza em epífitas. 

Rizófora, lagunculária, siriúba. 
e) Planta dominante pertencente ao grupo das gimnospermas. Apresenta-se sem ramificações até 25-

30 metros, com uma copa semelhante a um guarda-chuva invertido. Pinheiro-do-paraná, imbuia, 
erva-mate. 

 
Assinale a alternativa que contém as correlações corretas: 
a) 1d, 2e, 3b, 4c, 6a. 
b) 1d, 3a, 4c, 6b, 7e. 
c) 1d, 3a, 5c, 6b, 7e. 
d) 2e, 3b, 5c, 6a, 7d. 
e) 1e, 2d, 3a, 4c, 6b. 

 

QUESTÃO CONTEXTO 
 

 
CORAIS DA AMAZÔNIA: NOSSO TESOURO RECÉM-DESCOBERTO E JÁ AMEAÇADO 
 

 
 

-
descoberto. Um recife de corais escondido em uma região onde ninguém imaginaria ser possível. Quase 
nenhuma luz chega até ele porque na superfície do mar está uma água barrenta trazida pelo Rio Amazonas. 
Por isso, encontrar um recife com vida marinha rica e diversificada era pouco provável. 
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Mas é nessa paisagem que o recife de corais da Amazônia sobrevive  um caso único na natureza e, por isso, 
tão especial. Ele é enorme: são 9,5 mil quilômetros quadrados de formações, que incluem esponjas gigantes 
com mais de 2 metros de comprimento e algas calcárias, chamadas de rodolitos.  
 
A existência desses corais só foi divulgada em abril de 2016, com a publicação de um artigo  por um grupo 
de cientistas. Eles consideraram os corais da Amazônia como um novo bioma marinho, que vai do Brasil até 
a Guiana Francesa. E estão ainda aprofundando os estudos sobre isso e sobre as novas espécies encontradas 

 
(fonte: http:/ / www.greenpeace.org/ brasil/ pt/ Noticia s/ Corais- da-Amazonia-Nosso-tesouro-recem-descoberto-e- ja-ameacado/ )  

 
Baseado nas informações do texto, responda: 
a) Qual biociclo se encontram os corais? 
b) Qual a zona de estratificação da luz os corais vivem? 
c) Qual a classificação dos seres vivos mencionados no texto em relação capacidade de locomoção? 

  

http://www.greenpeace.org/brasil/pt/Noticias/Corais-da-Amazonia-Nosso-tesouro-recem-descoberto-e-ja-ameacado/
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GABARI TO 

 

 
 

Exercícios de aula  
 
1. b 

 
 

2. a 
O talassociclo é o que diz respeito à fauna e flora marinha. 
 

3. e 
O limnociclo é o conjunto de ecossistemas aquáticos dulcícolas e o menor dos biociclos, 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. 
 

4. b 
O fósforo, por exemplo, tem seu maior reservatório nas rochas oceânicas; o processo de evaporação é 
muito maior nos oceanos do que na superfície terrestre; o nitrogênio é incorporado através de bactérias 
presentes nos solos e nas raízes das plantas. 
 

5. d 
Através da análise do esquema, podemos observar que o processo 1 corresponde a fotossíntese, e o 
processo 2 à respiração celular, que não depende da luz solar. 
 

6. e 
O oxigênio é produzido na fotossíntese e usado na respiração celular; a amônia é transformada em nitrito 
e depois em nitrato e, a esse processo de transformação da amônia em nitrato dá-se o nome de 
nitrificação. 

 
 

Exercícios de casa  
 

1. e 
A biodiversidade se distribui no planeta terra de forma crescente dos pólos em direção aos trópicos, 

hotspots são regiões do mundo que apresentam um grande número de espécies animais e vegetais 
endêmicas, ou seja, que são exclusivas daquela região, não sendo encontradas em nenhuma outra área 
do planeta. Acredita-se que a precipitação e incidência de luz solar durante todo o ano são fatores que 
contribuem para o aumento da biodiversidade em direção aos trópicos. Portanto, para colocarmos os 
biomas em questão na ordem crescente de biodiversidade você deve lembrar suas distribuições espaciais 
no planeta. O bioma encontrado nos pólos é a Tundra, cuja área permanece gelada a maior parte do 
tempo. O bioma encontrado logo abaixo da Tundra é a Taiga ou floresta de coníferas, que recebe maior 
quantidade de energia solar e onde já podemos encontrar gimnospermas. Abaixo da Taiga localizam-se 
as florestas temperadas, mais próximas dos trópicos, com quatro estações do ano bem definidas. E por 
último, as florestas tropicais, com clima tropical quente e úmido, além de chuvas freqüentes e 
abundantes. Esse é o bioma que apresenta a maior biodiversidade. Agora só precisamos encontrar a 
alternativa que segue corretamente a ordem descrita, que é a alternativa e. 
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2. a 
As características descritas no enunciado se referem ao mangue. 
 

3. c 
O nécton é o ser que possui vida marinha e nada livremente (não são sésseis). 
 

4. e 
Sem água é impossível ter vida e seus mecanismos para dar suporte à vida, como a fotossíntese. 
 

5. b 
As bactérias presentes no solo e nas raízes das plantas são muito importantes para fazer a fixação e 
transformação do nitrogênio da atmosfera e das excretas dos animais em nitrato. 
 

6. b 
z a maior parte do oxigênio terrestre. As 

plantas terrestres também produzem grande quantidade de oxigênio, porém, também o utilizam na 
respiração, sendo o plâncton o maior disponibilizador de oxigênio. 
 

7. e 
Benton: indivíduos que vivem associados ao fundo do mar e são, em sua maioria, sésseis. 
Plâncton: dividido em fitoplâncton e zooplâncton. 
Nécton: corresponde aos organismo de nado livre, como os peixes. 
 

8. b 
A transformação de amônia em nitrito e nitrato é chamada de nitrificação; e o nome dado ao processo 
em que o nitrato volta a ser nitrogênio (N2)  é desnitrificação.  
 

9. e 
 

 

Questão Contexto  
 
a) Talassociclo 
b) Zona eufótica 
c) Seres bentônicos 
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Principais desastres ambientais do 
planeta 

27 
abr 

 
 

RESUM O   
 

 
De acordo com o Instituto Nacional de Educação Ambiental, as catástrofes ou  desastres ambientais 
são 

 Seja por um acidente ou mesmo por erro humano, esses acontecimentos deixam marcas 
significativas para os habitantes das regiões afetadas, bem como ao meio ambiente, cuja recuperação pode 

levar décadas ou séculos.  
Entre as principais causas dos desastres ambientais estão 

• crescimento desordenado das cidades e o desenvolvimento econômico de forma imediatista e mal 
planejada, juntamente com a falta de infraestrutura;  

• a crise econômica;  
• a falta de segurança contra os desastres;  
• as migrações descontroladas, com redução dos padrões de bem-estar social. 
•  

Os desastres podem ser caracterizados por deslizamentos, enxurradas, vendavais, incêndios em instalações 
industriais e em edificações com grandes quantidades de usuários, abalos sísmicos, erupções vulcânicas e 
outros, que acontecem repentinamente. 
Os impactos ambientais só são tidos como desastres ambientais quando os seus danos e prejuízos são 
incalculáveis e de difícil restituição. Caso não possua danos ou ocorra em áreas não ocupadas o fenômeno é 
apenas um evento natural. 
 
PRINCIPAIS DESASTRES AMBIENTAIS PELO MUNDO: 

• Bombas de Hiroshima e Nagasaki (1945)  
•  Doença de Minamata(1954) - numa ilha localizada no sudoeste do Japão, os animais começaram a 

apresentar comportamentos estranhos. Em 1956, humanos passaram a ter as mesmas reações: 
convulsões e perda ou descontrole das funções motoras. Após estudos, verificou-se que a doença 
estava relacionada ao envenenamento das águas com mercúrio e outros metais pesados, infectando 
também peixes e mariscos. 

• Nuvem de Dioxina (1976) - na cidade de Seveso, na Itália, após explosão em uma fábrica de produtos 
químicos, foi lançada ao ar uma espécie de nuvem composta de dioxina (subproduto industrial 
gerado em certos processos químicos, como na produção de cloro e inseticida, bem como na 
incineração de lixo), que permaneceu estacionada sobre a cidade. Os primeiros impactos foram 
observados nos animais, que começaram a morrer gradativamente. Já os humanos passaram a 
apresentar feridas na pele, desfiguração, náuseas e visão turva, dentre outros sintomas. 

• Three Mile Island (1979) - 
reator de uma usina nuclear da Pensilvânia passou por uma falha mecânica, aliada a erro humano. 
Foram lançados gases radioativos em um raio de 16 quilômetros.  

• Vazamento em Bhopal (1984) - um vazamento em uma fábrica de agrotóxicos despejou no ar da 
cidade de Bhopal, na Índia, mais de 40 toneladas de gases tóxicos.  

• Explosão de Chernobyl (1986) 
•  Navio Exxon Valdez (1989 )- o petroleiro colidiu com rochas submersas na costa do Alasca e iniciou 

um derramamento sem precedentes (cerca de 40 milhões de litros de petróleo), contaminando mais 
de dois mil quilômetros de praias e causando a morte de cem mil aves.  

•  Usina Nuclear de Tokaimura (1999) - no nordeste de Tóquio, houve um acidente em uma usina de 
processamento de urânio. Centenas de operários ficaram expostos à radiação e tiveram, além de 
náuseas, o rosto, as mãos e outras partes do corpo queimados. 

•  Navio Prestige (2002) - o petroleiro grego naufragou na costa da Espanha, e despejou mais de dez 
milhões de litros de óleo no litoral da Galícia, contaminando 700 praias e matando mais de 20 mil 
aves. 
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PRINCIPAIS DESASTRES AMBIENTAIS NO BRASIL: 

• Vale da Morte (1980) - Indústrias da cidade de Cubatão despejavam no ar toneladas de gases tóxicos 
por dia, gerando uma névoa venenosa que afetava o sistema respiratório e gerava bebês com 
deformidades físicas, sem cérebros. O polo contaminou também a água e o solo da região, trazendo 
chuvas ácidas e deslizamentos na Serra do Mar. 

• Vila Socó (1984) - uma falha em dutos subterrâneos da Petrobras espalhou 700 mil litros de gasolina 
nos arredores dessa vila, localizada também em Cubatão (SP). Após o vazamento, um incêndio 
destruiu parte de uma comunidade local, deixando quase cem mortos. 

•  Césio 137  (1987)- um grave caso de exposição ao material radioativo Césio 137 ocorreu em Goiânia 
(GO). Dois catadores de lixo arrombaram um aparelho radiológico nos escombros de um antigo 
hospital, e encontraram um pó branco que emitia luminosidade azul. O material foi levado a outros 
pontos da cidade, contaminando pessoas, água, solo e ar, e causando a morte de pelo menos quatro 
pessoas. 

• Vazamento de óleo na Baía de Guanabara (2000)  
• Vazamento de barragem em Cataguases (2003)  
• Rompimento de barragem em Miraí (2007) 
•  Rompimento da barragem de Mariana (2015) - provocou a liberação de uma onda de lama de mais 

de dez metros de altura, contendo 60 milhões de metros cúbicos de rejeitos.  
 

EXERCÍ CI OS DE AULA   
 

 

1. Em novembro de 2015 ocorreu um dos maiores desastres ambientais do nosso país: O acidente em 
Mariana (MG). Sobre esse acidente, marque a alternativa correta: 
a) O acidente em Mariana ocorreu em virtude da liberação de uma grande quantidade de petróleo 

no mar, o que causou a morte de várias espécies. 
b) O acidente em Mariana ocorreu porque vários produtos radioativos foram liberados no local sem 

a devida proteção. 
c) O acidente em Mariana refere-se ao desmatamento de uma grande área de floresta nesse local, o 

que causou a morte de várias espécies. 
d) O acidente em Mariana ocorreu em razão do rompimento de uma barragem de rejeitos de 

mineração. 
e) O acidente em Mariana ocorreu por causa da explosão de uma usina nuclear no local. 
 

2. O homem, frequentemente, provoca danos ao meio ambiente. Um dos mais recentes e também mais 
devastadores foi o acidente em Mariana, em 2015. Entre os pontos listados abaixo, marque um 
problema que não pode ser atribuído ao rompimento da barragem de rejeitos. 
a) Modificação da cadeia alimentar dos rios da região. 
b) Assoreamento dos rios da região. 
c) Alteração do pH do solo da região. 
d) Alteração da fertilidade do solo da região. 
e) Aumento de oxigênio disponível nos rios da região. 
 

3. As comunidades urbanas, as indústrias e as atividades agrícolas produzem grandes quantidades de 
esgoto e resíduos químicos. Esses resíduos, quando lançados sem tratamento nos ambientes 
aquáticos, provocam a poluição. Os microrganismos purificam a água através de processos naturais de 
reciclagem da matéria orgânica, conseguindo degradar os compostos naturais. Entretanto, a 
biodegradação pode não ocorrer com a rapidez necessária, e os ambientes aquáticos tornam-se 
anaeróbios (reduzido teor de oxigênio dissolvido), passando a exalar cheiro desagradável, com 
formação de gás sulfídrico e de outros produtos da atividade microbiana. Quando isso acontece, a 
fauna, a flora e a microbiota desses ambientes são afetadas, podendo resultar na mortandade de 
peixes. 
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Assinale a afirmativa INCORRETA. 
a) O tratamento de esgotos e de efluentes é fundamental para reduzir a poluição aquática que 

provoca um desequilíbrio ecológico, por afetar as cadeias alimentares contidas nesse tipo de 
ambiente. 

b) A remoção da matéria orgânica da água contaminada é realizada exclusivamente por organismos 
aeróbios que provocam eutrofização. 

c) Os microrganismos desempenham um papel importante nos processos de purificação da água, 
seja no ambiente natural, seja através de processos otimizados pelo homem, como estações de 
tratamento de esgoto. 

d) Dependendo do uso da água, o controle de qualidade é realizado estabelecendo-se os limites 
mínimos e máximos aceitáveis para as características físicas, químicas e microbiológicas da água. 

 

4. Certas indústrias possuem como efluente água quente, que provém do resfriamento das máquinas ou 
das caldeiras a vapor. Essa água, quando entra em contato com um curso de água natural, pode 
provocar alterações ambientais, uma vez que o aumento da temperatura provoca a diminuição da 
solubilidade do oxigênio, assim como o maior consumo do mesmo pelos organismos aeróbicos. 
Assinale as proposições que apresentam consequências desse tipo de poluição aquática. 
(01) O nível de oxigênio dissolvido tende a cair. 
(02) Os organismos aeróbicos começam a morrer em grandes quantidades. 
(04) As bactérias anaeróbicas são beneficiadas por serem fermentadoras. 
(08) As algas do fitoplâncton desenvolvem-se até um certo limite, pois produzem o oxigênio de que 

necessitam e começam a declinar quando passam a competir pela iluminação. 
(16) As águas ficam límpidas e desprovidas de odor. 
Soma ( ) 
 

5. Uma das formas de poluição do mar é o derramamento de petróleo que afeta consideravelmente os 
seres vivos das áreas atingidas. Uma camada de óleo sobrenadante de 1 cm de espessura é suficiente 
para reduzir a capacidade de penetração da luz na água, além de dificultar a oxigenação da água e 
impregnar as penas das aves marinhas que não conseguem voar e nem termorregular. Afeta também 
as estruturas de filtragem de ostras e de mariscos. 

(Adaptado de Paulino, Biologia: genética, evolução e eco logia. Volume 3, 2008). 

Diante dessa situação, as consequências acarretadas aos seres vivos atingidos por esse tipo de 
acidente são: 
I. O processo fotossintético das algas fica comprometido. 
II. As formas aquáticas de vida aeróbica morrem por asfixia. 
III.   As aves morrem de frio porque as penas perdem a impermeabilidade. 
IV. As brânquias das ostras e mariscos, órgãos responsáveis pela filtração dos al imentos, são 
obstruídas. 
 
De acordo com as afirmativas acima, a alternativa correta é: 
a) I e III 
b) II e III 
c) I, II e IV 
d) II, III e IV 
e) I, II, III e IV 

 

6. Nos últimos anos, ocorreu a mortalidade em massa de peixes no Rio dos Sinos e no Arro io Dilúvio. Uma 
das principais causas apontadas pelos peritos foi o lançamento irregular de dejetos industriais, 
agrícolas e domésticos não tratados 
quantidades pode desencadear um processo denominado de eutrofização. Considerando essas 
informações, pode-se afirmar que  
a) a cadeia trófica de um ambiente eutrofizado se desequilibra pelos baixos níveis de nutrientes 

dissolvidos, limitando o desenvolvimento de produtores.  
b) a taxa de oxigênio aumentada na água pode causar a proliferação da população de peixes.  
c) a coloraçăo escura de um ambiente pós-eutrofizado pode ser explicada pela ausęncia de algas e 

cianobactérias.  
d) nitratos e fosfatos são os principais componentes orgânicos apontados como causadores do 

processo de eutrofização.  
e) a turbidez da água é um dos fatores responsáveis pelos baixos níveis de oxigênio de um ambiente 

eutrofizado.  
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EXERCÍ CI OS DE CASA   
 

 

1. A imagem a seguir satiriza uma realidade da poluição dos rios brasileiros. 
 

 
 
A estratégia adequada para erradicar esse problema é a 
a) retirada de peixes desses rios. 
b) reutilização do lixo hospitalar. 
c) implantação de saneamento básico. 
d) melhoria na destinação de resíduos. 
 

2. O homem, frequentemente, provoca danos ao meio ambiente. Um dos mais recentes e também mais 
devastadores foi o acidente em Mariana, em 2015. Entre os pontos listados abaixo, marque um 
problema que não pode ser atribuído ao rompimento da barragem de rejeitos. 
a) Modificação da cadeia alimentar dos rios da região. 
b) Assoreamento dos rios da região. 
c) Alteração do pH do solo da região. 
d) Alteração da fertilidade do solo da região. 
e) Aumento de oxigênio disponível nos rios da região. 
 

3. O acidente nuclear de Chernobyl revela brutalmente os limites dos poderes técnico-científicos da 
-à-

coletiva se impõe para orientar as ciências e as técnicas em direção a finalidades mais humanas.  
[GUATTARI, F. As três ecologias. São Paulo: Papirus, 1995 (adaptado)]. 

 
O texto trata do aparato técnico-científico e suas consequências para a humanidade, propondo que 
esse desenvolvimento: 
a) defina seus projetos a partir dos interesses coletivos. 
b) guie-se por interesses econômicos, prescritos pela lógica do mercado. 
c) priorize a evolução da tecnologia, se apropriando da natureza. 
d) promova a separação entre natureza e sociedade tecnológica. 
e) tenha gestão própria, com o objetivo de melhor apropriação da natureza. 
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4. O acidente em Mariana (MG), em 2015, provocou uma série de impactos negativos no meio ambiente. 
O rompimento da barragem de rejeitos de mineração levou lama, por exemplo, aos rios, afetando 
diretamente a cadeia alimentar. Sobre esse assunto, marque a alternativa incorreta: 
a) O acidente de Mariana, apesar de causar grades danos a outras áreas, causou pouco prejuízo no 

que diz respeito ao ambiente aquático, uma vez que a lama liberada não possuía produtos tóxicos, 
não afetando, portanto, os peixes no local. 

b) A lama que chegou aos rios provocou a morte de peixes, pois o produto obstruía a brânquia desses 
organismos. Com a morte de várias espécies, a cadeia alimentar ficou prejudicada. 

c) A cadeia alimentar ficou prejudicada porque muitos indivíduos de diferentes espécies morreram 
tanto em terra quanto nos ambientes aquáticos atingidos pela lama da mineradora. 

d) Algas e plantas aquáticas também morreram nos rios atingidos pela lama que foi liberada com o 
rompimento da barragem, o que afetou diretamente a cadeia alimentar dos ambientes aquáticos. 

e) A lama diminuiu o oxigênio dos rios atingidos, o que causou a morte dos organismos aquáticos.  
 

5.  

 
 
Reunindo-se as informações contidas nas duas charges, infere-se que  
a) os regimes climáticos da Terra são desprovidos de padrões que os caracterizem.  
b) as intervenções humanas nas regiões polares são mais intensas que em outras partes do globo.  
c) o processo de aquecimento global ser  detido com a eliminação das queimadas.  
d) a destruição das florestas tropicais  uma das causas do aumento da temperatura em locais 

distantes como os polos.  
e) os parâmetros climáticos modificados pelo homem afetam todo o planeta, mas os processos 

naturais têm alcance regional.  
 

6. Observe o esquema de alguns fatores causadores da poluição fluvial. 
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A consequência do conjunto de eventos representados é a redução da: 
a) Diversidade de seres vivos. 
b) Temperatura média anual. 
c) Incidência de chuvas ácidas. 
d) Contaminação de lençóis freáticos. 
e) Disponibilidade de matéria orgânica. 
 

7. O acidente em Mariana foi considerado um dos maiores desastres ambientais da nossa história. 
Segundo alguns estudiosos, serão necessários mais de 10 anos para recuperar os danos causados, por 
exemplo, ao rio Doce. Sobre o tema, marque o item correto: 
a) O rio Doce foi afetado apenas em sua fauna, uma vez que apenas peixes morreram em decorrência 

do desastre. 
b) A oxigenação da água do rio Doce não foi alterada, uma vez que a grande quantidade de lama 

sedimentou-se logo após o acidente. 
c) A recuperação do rio Doce depende, principalmente, da recuperação da oxigenação da água, pois 

só assim organismos poderão voltar ao rio. 
d) A destruição de algas e plantas aquáticas presentes no rio Doce não afeta a vida aquática e, 

portanto, o foco da recuperação deve ser o restabelecimento dos peixes no local. 
e) O rio Doce, após o acidente, morreu completamente, não havendo a menor chance de 

recuperação daquelas águas. 
 

8. A poluição dos córregos por resíduos tóxicos de fábricas e fazendas é um problema grave na China. 
No dia 25/ 01/ 2012, a agência estatal chinesa de notícias Xinhua 
de rio na China leva população a estocar água. Níveis de cádmio no rio Longjiang chegaram a três 
vezes o limite oficial. Poluição de córregos por resíduos tóxicos é um problema  
Sobre o assunto, assinale o que for correto. 
(01) Do ponto de vista da cadeia alimentar, as espécies de organismos do rio que mais acumularão 

metais pesados serão os produtores e os consumidores primários. 
(02) Devido aos despejos dos resíduos tóxicos das fábricas e fazendas nesse rio, com o passar do 

tempo, ocorrerá aumento na quantidade de bactérias anaeróbicas e o consequente aumento na 
quantidade de oxigênio. 

(04) Metais pesados, como o cádmio, são produtos não biodegradáveis e prejudicam o meio ambiente 
por se acumularem nos tecidos dos organismos e se concentrarem ao longo das cadeias 
alimentares, acarretando sérios problemas de saúde. 

(08) Os metais apresentam baixa energia de ionização, permitindo maior mobilidade dos elétrons, 
com consequente condução da corrente elétrica. 

(16) O lançamento, no ambiente, de substâncias ou agentes físicos perigosos à saúde humana e de 
outros organismos é chamado de eutrofização. 

SOMA: (   ) 
 

9. ... o geólogo Leziro Marques Silva, da Universidade São Judas Tadeu, em São Paulo, investigou a 
situação de 600 cemitérios do país (75% municipais e 25% particulares) e constatou que de 15% a 20% 
deles apresentam contaminação do subsolo pelo necrochorume, líquido formado quando os corpos 
se decompõem. Cerca de 60% dos casos foram observados em cemitérios municipais. A contaminação 
é detectada por análises físicas, químicas e bacteriológicas de amostras de água do lençol freático sob 
os cemitérios ou em suas proximidades...  
... O necrochorume é o principal responsável pela poluição ambiental causada pelos cemitérios. É 
um líquido viscoso, de cor castanho-acinzentada, com 60% de água, 30% de sais minerais e 10% de 
substâncias orgânicas degradáveis. Apresenta variado grau de patogenicidade, por causa da 
presença de vírus, bactérias e outros agentes causadores de doenças. Cada quilo de massa corpórea 
do cadáver gera 0,6 litro de necrochorume. 

setembro de 2009. v. 44, n.263. p.24-9. (adaptado)  
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A contaminação do solo e, consequentemente, do lençol freático, depende de vários fatores, tais 

abaixo, qual seria o procedimento adequado para evitar, com eficácia, a contaminação do lençol 
freático?  
a) Utilização de madeira impermeabilizada na construção dos caixões.  
b) Concretagem das sepulturas e posterior selagem da tumba.  
c) Uso de antibióticos na preparação dos corpos, evitando a putrefação.  
d) Construção de uma manta impermeável antes da implantação do cemitério.  
 
 

QUESTÃO CONTEXTO 
 

 
O rompimento da barragem de rejeitos da mineradora Samarco em 05 de novembro de 201, no município 

de Mariana, Minas Gerais, foi, sem dúvidas, um dos maiores desastres ambientais da história nosso país. Os 
impactos decorrentes da liberação da lama afetaram vários ecossistemas, que, provavelmente, demorarão 
dezenas de anos para se recuperar.  

http:/ / escolakids.uol.com.br/ acidente-mariana- mg-danos-ambientais.htm 

 

 
 
Cite, pelo menos dois impactos ambientais (e suas consequências) que esse desastre causou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://escolakids.uol.com.br/mineracao.htm
http://escolakids.uol.com.br/o-que-e-um-ecossistema.htm
http://escolakids.uol.com.br/acidente-mariana-mg-danos-ambientais.htm


 

 
Bi

o.
2 

 
GABARI TO 

 

 
 

Exercícios de aula  
 
1. d 

O acidente em Mariana, ocorrido em 2015, refere-se ao rompimento de uma barragem de rejeitos de 
mineração da empresa Samarco. 
 

2. e 
Com o avanço da lama pelos rios, ocorreu a diminuição da quantidade de oxigênio disponível na água, 
causando a morte de vários organismos. 
 

3. b 
A eutrofização ocorre divido a grande quantidade de matéria orgânica despejada na água. Com muitos 
nutrientes disponíveis, algas, cianobactérias e bactérias aeróbicas se reproduzem e o aumento excessivo 
desses seres forma uma camada que impede a luz solar de passar, o que afeta o processo de fotossíntese 
realizado por algas e plantas aquáticas, causando a morte de muitos organismos e, consequentemente, 
diminuindo a quantidade de oxigênio dissolvido na água, aumentando a população de bactérias 
anaeróbicas. 
 

4. Soma: 15 (01 + 02 + 04 + 08) 
As alterações desse processo feito pelas indústrias, altera a qualidade da água e desse ambiente, 
podendo resultar em mau odor e água turva. 
 

5. c 
A eclosão dos ovos não ocorre necessariamente quando há poluição química nos ecossistemas. Os ovos 
se desenvolvem quando existem recursos alimentares e condições adequadas. 
 

6. e 
A turbidez da água é causada pelo aumento de águas,  devido à eutrofização. Essa turbidez dificulta a 
passagem de luz e, consequentemente, afeta a fotossíntese, diminuindo a quantidade de oxigênio 
dissolvido na água, gerando a morte de peixes e outros organismos. 
 

Exercícios de casa  
 

1. d 
Os resíduos hospitalares devem ser incinerados pois muitos dos seus componentes não são 
biodegradáveis e alguns são altamente contaminantes. 
 

2. e 
Com o avanço da lama pelos rios, ocorreu a diminuição da quantidade de oxigênio disponível na água, 
causando a morte de vários organismos. 
 

3. a 
O texto aponta que existe uma outra face do desenvolvimento tecnológico. Apesar das novas tecnologias 
melhorarem a vida de muitas pessoas, elas podem trazer malefícios no âmbito coletivo, visualizado no 
texto pelas modernas usinas nucleares, que acabaram por colocar em risco à vida de grande parte da 
população europeia na década de 80 com o acidente em Chernobyl na Ucrânia. 
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4. a 

Apesar de não haver, segundo a Samarco, substâncias tóxicas na lama que saiu da barragem de rejeitos 
de mineração, ela afetou o meio ambiente por acabar com o oxigênio da água e causar a morte de peixes 
e outros seres vivos. 
 

5. d 
Com o desmatamento das florestas tropicais, geralmente ocasionado por queimadas, há uma emissão 
gigantesca de CO2 na atmosfera, aumentando o efeito estufa e consequentemente a temperatura média 
global, o que acarreta no derretimento das calotas polares e nas mudanças do clima planetário. 
 

6. a 
O conjunto de eventos representado na figura provocará a morte de diversas espécies desse ambiente , 
diminuindo a diversidade dos seres vivos. 
 

7. c 
Para que o rio Doce seja recuperado, deve-se restabelecer a oxigenação da água para que os organismos 
aquáticos consigam respirar. Essa oxigenação ocorrerá após a deposição dos sedimentos. 
 

8. Soma: 12 (04+08) 
Nas cadeias alimentares, os animais presentes nos últimos níveis são os que mais acumularão metais 
pesados; a diminuição de oxigênio dissolvido na água é resultado do aumento da população de 
microorganismos  aeróbicos, que atuam na decomposição de resíduos biodegradáveis.  
 

9. d 
O procedimento mais adequado seria a construção de uma manta impermeável, a fim de impedir o 
contato do necrochorume com a água antes da implantação do cemitério. 
 

Questão Contexto  
 
Pavimentação de uma grande área graças a lama, causando infertilidade ao solo e impossibilidade de 
crescimento de plantas; morte de milhares de peixes, causando grade destruição da cadeia alimentar; 
assoreamento que causou desvio de cursos de água e levou até mesmo ao soterramento de nascentes; a 
mata ciliar foi completamente destruída e os resíduos da mineração também afetaram o solo. 

http://brasilescola.uol.com.br/biologia/peixes.htm
http://brasilescola.uol.com.br/geografia/mata-ciliar-mata-galeria.htm
http://brasilescola.uol.com.br/geografia/o-solo.htm
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Transporte em membrana 
23/ 27 

abr 
 
 
 
 

RESUM O   
 

 
A membrana permite a entrada e saída de substâncias seletas, podendo haver um transporte sem gasto de 
energia (passivo) ou com gasto (ativo). 
 

 
 
O transporte passivo  se dá a favor do gradiente de concentração de solutos (mais concentrado ao menos 
concentrado). 
 

• Osmose : Transporte de água do meio hipotônico ao hipertônico, buscando isotonia.  
 

 
 

• Difusão simples : Transporte de soluto do meio hipertônico ao meio hipotônico.  
Os solutos passam pela bicamada lipídica. 

• Difusão facilitada : Transporte de soluto através de proteínas carreadoras (permeases) 
Os solutos passam pelas proteínas da membrana. 

 
No transporte ativo  ocorre a quebra de ATP (gasto energético) para realizar um transporte contra o gradiente 
de concentração, através de proteínas de membrana. O soluto passa do meio menos concentrado para o 
mais concentrado. Como exemplo, podemos citar a bomba de sódio e potássio, a endocitose e a exocitose.  
 
Moléculas orgânicas grandes são incapazes de atravessar a membrana, exigindo processos diferenciados.  
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Endocitose:  Entrada de grandes moléculas, através da fagocitose (ingestão de partículas sólidas e grandes 
através da emissão de pseudópodes), pinocitose (captura de líquidos) ou endocitose mediada (similar a 
fagocitose, porém com adesão de partículas a receptores esp ecíficos). 
 

 
 
Exocitose:  Moléculas são eliminadas da célula, através de vesículas que são transportadas a membrana e se 
desfazem, liberando o conteúdo no meio extracelular.  
 

 
 

ESPECIALIZAÇÕES DE MEMBRANA 
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- Microvilosidades : Dobras na membrana que aumentam a superfície de contato, de modo que favorecem a 
absorção de substâncias pela célula. 
- Zônula de oclusão : Une as células formando uma barreira impermeável, evitando movimentação de 
moléculas. 
- Zônula de adesão : Promove aderência entre as membranas, vedando o espaço intracelular, de modo que 
não permita fluxo de moléculas. 
- Desmossomos : Função de aderência entre células adjacentes, conferindo resistência e rigidez 
- Junção comunicante : Junção GAP, permite comunicação entre células vizinhas. 
- Hemidesmossomo : Une células à matriz extracelular. 
 
 

EXERCÍ CI OS DE AULA   
 

 

1. Uma das estratégias para conservação de alimentos é o salgamento, adição de cloreto de sódio (NaCl),  
historicamente utilizado por tropeiros, vaqueiros e sertanejos para conservar carnes de boi, porco e 
peixe. 
O que ocorre com as células presentes nos alimentos preservados com essa técnica? 
a) O sal adicionado diminui a concentração de solutos em seu interior.  
b) O sal adicionado desorganiza e destrói suas membranas plasmáticas.  
c) A adição de sal altera as propriedades de suas membranas plasmáticas.  
d) Os íons Na+ e CI- provenientes da dissociação do sal entram livremente nelas.  
e) A grande concentração de sal no meio extracelular provoca a saída de água de dentro delas.  
 

2. A membrana plasmática é um complexo lipoproteico, seletivo, que possibilita as diferentes 
concentrações e trocas iônicas entre os meios intra e extracelular. É correto afirmar:   
a) Lipossolubilidade e gradiente de concentração são fatores inerentes ao transporte passivo.   
b) Na difusão simples, quanto maior a molécula do soluto, mais rápido será seu transporte pela 

membrana.  
c) A concentração de soluto determina o fenômeno osmótico pela maior permeabilidade da 

membrana.  
d) Na difusão simples, a taxa de transporte pela membrana corresponde à mesma taxa comparada à 

difusão facilitada. 
 

3. Batatas, antes de serem fritas, são imersas em água com sal durante alguns minutos e depois escorridas 
em papel absorvente. Além de realçar o sabor, qual o efeito biológico acarretado por essa 
providência?  
a) As batatas amolecem tornando-se mais fáceis de mastigar.  
b) A água com sal hidrata o alimento tornando-o mais volumoso.  
c) A água lava o alimento e elimina as bactérias alojadas nas células.   
d) As batatas perdem água, fritam melhor e tornam-se mais crocantes.  
e) A água acelera os processos mitóticos, aumentando a massa das batatas.  
 

4. Uma célula vegetal, plasmolisada em solução de concentração fraca, foi colocada em outra solução 
hipertônica em relação à célula. Em função disso, deverá ocorrer   
a) perda de água pela célula.  
b) ganho de água pela célula.  
c) equilíbrio desde o início. 
d) rompimento celular.  
e) saída de soluto.  
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5. Sabe-se que células epiteliais acham-se fortemente unidas, sendo necessária uma força considerável 
para separá-las. Isto se deve à ação: 
a) do ATP, que se prende às membranas plasmáticas das células vizinhas.  
b) da substância intercelular. 
c) dos desmossomos. 
d) dos centríolos. 
e) da parede celular celulósica. 
 

6. A membrana plasmática é constituída, basicamente, por uma bicamada de fosfolipídios associados a 
moléculas de proteína. Essa estrutura delimita a célula, separa o conteúdo celular do meio externo e 
possibilita o trânsito de substâncias entre os meios intra e extracelular.  
Sobre o transporte através da membrana, é correto afirmar: 
a) A passagem de substâncias através da membrana plasmática, utilizando proteínas transportadoras 

é denominada difusão simples. 
b) A difusão facilitada é o transporte de substâncias pela membrana com o auxílio de proteínas 

transportadoras e gasto de energia. 
c) A osmose é a passagem de substâncias através da membrana plasmática em direção à menor 

concentração de solutos. 
d) Uma membrana permeável à substância A possibilitará o transporte dessa substância para fora da 

célula, desde que exista ATP disponível. 
e) No transporte ativo, ocorre a passagem de substâncias por proteínas de membrana com gasto de 

energia. 
 

EXERCÍ CI OS DE CASA   
 

 

1. As figuras, a seguir, representam três células vegetais que foram imersas em soluções salinas de 
diferentes concentrações, analisadas ao microscópio e desenhadas.  

 
 

Analisando essas figuras, um estudante concluiu que as células vegetais 1, 2 e 3 estão, 
respectivamente, flácida (estado normal), túrgida e plasmolisada.  
Com base nessa conclusão, é correto afirmar que 
a) a célula 1 foi imersa em uma solução hipertônica. 
b) a célula 2 foi imersa em uma solução hipotônica. 
c) a célula 3 foi imersa em uma solução isotônica. 
d) as células 1 e 3 foram imersas em diferentes soluções hipotônicas.  
e) as células 1 e 2 foram imersas em diferentes soluções hipertônicas. 
 

2. As microvilosidades presentes nas células do epitélio intestinal têm a função de:  
a) aumentar a aderência entre uma célula e outra. 
b) produzir grande quantidade de ATP, necessária ao intenso metabolismo celular. 
c) sintetizar enzimas digestivas. 
d) secretar muco. 
e) aumentar a superfície de absorção.  
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3. Um menino apaixonado por peixes resolveu montar um aquário em sua casa. Em uma loja, adquiriu 
três espécies diferentes, levando em consideração o aspecto visual: peixe-palhaço (Amphiprio n 
ocellaris, espécie marinha),  peixe-anjo-imperador (Pomacanthus imperator, espécie marinha) e 
peixinho-dourado (Carassius auratus, espécie de água doce). Todas as espécies foram colocadas no 
mesmo aquário, que estava preenchido com água de torneira desclorada. As duas espécies marinhas 
incharam e morreram rapidamente, e apenas o peixe-dourado sobreviveu. Depois do ocorrido, o 
menino descobriu que os indivíduos das duas espécies marinhas morreram, porque a água do aquário 
funcionava como uma solução ________________ em relação aos seus fluidos corporais, ocorrendo  
um __________________________ que causou o inchaço por __________________________.  
 
Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas do texto.  
a) hipotônica - desequilíbrio osmótico - absorção excessiva de água 
b) hipotônica - transporte ativo de minerais para fora de seus corpos - absorção excessiva de água 
c) hipertônica - desequilíbrio osmótico - perda de sais minerais e desidratação das espécies 
d) hipertônica - transporte ativo de minerais para dentro de seus corpos - absorção excessiva de água 
e) isotônica - desequilíbrio osmótico - perda de sais minerais e desidratação das espécies 
 

4. O esquema abaixo representa a concentração de íons dentro e fora dos glóbulos vermelhos. 
 

 
 
A entrada de K+ e a saída de Na+ dos glóbulos vermelhos pode ocorrer por:   
a) transporte passivo.  
b) plasmólise.  
c) osmose.  
d) difusão.  
e) transporte ativo. 
 

5. Osmose é um processo espontâneo que ocorre em todos os organismos vivo s e é essencial à 
manutenção da vida. Uma solução 0,15 mol/ L de NaCl (cloreto de sódio) possui a mesma pressão 
osmótica das soluções presentes nas células humanas. 
A imersão de uma célula humana em uma solução 0,20 mol/ L de NaCl tem como consequência, a 
a) adsorção de íons Na+ sobre a superfície da célula. 
b) difusão rápida de íons Na+ para o interior da célula.  
c) diminuição da concentração das soluções presentes na célula.  
d) transferência de íons Na+ da célula para a solução. 
e) transferência de moléculas de água do interior da célula para a solução. 
 

6. A figura ilustra um dos efeitos da osmose em uma célula vegetal:  
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Observando a posição da membrana com relação à parede celular, é correto afirmar que o meio em 
que a célula está imersa é 
a) hipertônico, pois a célula apresenta aumento do volume interno. 
b) isotônico, pois a célula não apresenta alteração do volume interno.  
c) hipotônico, pois a célula apresenta diminuição do volume interno.  
d) hipotônico, pois a célula apresenta aumento do volume interno.  
e) hipertônico, pois a célula apresenta diminuição do volume interno.  
 

7. Células animais e vegetais foram colocadas em frascos separados, contendo uma solução de água e 
NaCl. Após algum tempo, somente as células animais estavam rompidas. Isso permite concluir que a 
solução era I , provocando II das células animais e III das células vegetais. Assinale a alternativa que 
preenche correta e respectivamente os espaços I, II e III.   
a) isotônica; deplasmólise; turgência  
b) hipotônica; lise; turgência  
c) isotônica; lise; plasmólise  
d) hipertônica; lise; turgência  
e) hipotônica; deplasmólise; plasmólise 
 

8. Assinale, dentre as estruturas abaixo, aquela que representa EXCEÇÃO à especialização da membrana 
plasmáica: 
a) desmossomos. 
b) pêlos absorventes na raízes dos vegetais. 
c) microvilosidades intestinais. 
d) axônio. 
e) cílios. 
 

9. A figura abaixo mostra 3 tipos de transporte (1, 2 e 3) através da membrana plasmática. Analise-a. 
 

 
 

Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, o número que indica a passagem de O2 da 
água para as brânquias de um peixe e o transporte de glicose para o interior das células do corpo 
humano. 
a) 1 e 1 
b) 1 e 2 
c) 2 e 1 
d) 2e 3 
e) 3 e 2 
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QUESTÃO CONTEXTO 
 

 
Um ato muito comum é colocar sal de cozinha, NaCl, nas folhas de alface para temperá-las antes do 

 
 

 
 

A nível celular, explique este fenômeno. 
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GABARI TO 

 

 
 

Exercícios de aula  
 
1. e 

A técnica de salgamento promove a formação de um ambiente hipertônico, que aumenta a pressão 
osmótica externa promovendo a desidratação das células.  
 

2.  a 
Afirmativa b está errada pois quanto maior o soluto mais devagar é o transporte.  
Afirmativa c está errada pois a concentração de soluto determina o fenômeno osmótico do meio  
hipotônico (menos concentrado) para o hipertônico (mais concentrado).  
Afirmativa d está errada pois as taxas são diferentes. 
 

3. d 
Como as batatas foram colocas num meio hipertônico em relação a elas, estas sofrem plasmólise 
(perdem água). Como consequência disso, ficam mais crocantes e fáceis de fritar.  
 

4. a 
Como é uma célula vegetal, ela não rompe devido à parede celular. Ela só vai perder mais água.  
 

5. c 
A função do desmossomo é unir uma célula a outra. 
 

6. e 
O transporte ativo é todo transporte pela membrana, em que a substância flui do meio de menor  
concentração para o meio de maior concentração, com gasto de ATP pela célula.  

 

Exercícios de casa  
 
1. b 

A célula indicada por 1 não apresentou variação de volume, o que indica que fora colocada em uma 
solução isotônica. A célula indicada por 2 aumentou de volume, devido ao ganho de água; logo, a 
solução era hipotônica. A célula indicada por 3 perdeu água para o meio, que era hiper tônico em relação 
a ela. 
 

2.  e 
As microvilosidades possuem a função de aumentar a superfície de contato e, consequentemen te,  
aumentar a absorção. 
 

3. a 
Se você colocar um peixe marinho num aquário de água doce a tendência do peixe é absorver água a 
procura de sal. Como ele não encontra o sal, acaba recebendo muita água e incha e morre. Isso significa 
que a água do aquário funcionou como um meio hipotônico (meio menos concentrado) e houve um 
desequilíbrio osmótico. 
 

4. e 
A bomba de sódio e potássio é um exemplo de transporte ativo. A concentração de sódio (Na+) é menor  
no meio intracelular e maior no meio extracelular. Já o potássio (K+), é maior no meio intracelular e 
menor no meio extracelular. A manutenção dessas concentrações é feita por proteínas que pegam o Na+ 
de dentro da célula e o jogam para fora. Com o K+ é o inverso, as proteínas o pegam de fora da célula e 
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transportam para dentro. Se não houvesse essa bomba de sódio e potássio os íon se igualariam, por isso 
ela é muito importante. 
 

5. e 
Na osmose, ocorre fluxo de água da solução mais rica em água (com menor concentração de soluto ) 
para a solução hipertônica (com maior concentração de soluto). Então, na situação acima, haverá fluxo  
de água de dentro da célula para a solução. 
 

6. e 
Analisando a imagem, constata-s
parede celular, acompanhando a retração do volume interno), devido à perda excessiva de água. 
Conclui-se, portanto, que a célula fora colocada em uma solução hipertônica em relação ao co nteúd o  
intracelular. 
 

7. b 
A questão diz que a célula animal se rompeu (lise), ou seja, ela recebeu água até estourar. Como os dois 
tipos de células foram colocados em fracos com soluções iguais, concluímos que a célula vegetal 
também recebeu água (ficou túrgida), mas ela não rompeu por causa da parede celular.  
 

8. e 
Os cílios  são estruturas citoplasmáticas anexas à membrana plasmática das células, tendo origem a partir 
do prolongamento dos centríolos, não sendo uma especialização de membrana.  
 

9. b 
Em 1 tem-se um caso de difusão simples, uma vez que a substância passa pela bicamada lipídica. Esse 
processo ocorre, por exemplo, com gás O2 e gás CO2. Em 2 tem-se um caso de difusão facilitada, pois, 
ocorre passagem de material do meio mais concentrado para o menos concentrado (portanto, transporte 
passivo),  com auxílio de uma proteína transportadora. Esse tipo de transporte ocorre, por exemplo, com 
aminoácidos e glicose. Em 3 tem-se um caso de transporte ativo, em que a substância passa do meio  
menos concentrado para o meio de maior concentração, o que exige gasto de ATP. 

 

Questão Contexto  
 
O sal aumenta a concentração do meio, e a célula fica hipotônica em relação ao meio em que se encontra. 
Isso faz com que a água passe para o meio por osmose, abandonando a célula, causando sua desidratação, 
o que explica o aspecto murcho do vegetal. 
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Conceitos básicos em 
evolução 

23/ 27 
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RESUM O   
 

 
Evolução é o processo através no qual ocorrem as mudanças ou transformações nos seres vivos ao longo  

do tempo, dando origem a espécies novas. A evolução é suportada por diferentes evidências, chamadas de 
evidências da evolução, como por exemplo: 

 
• Registo fóssil; 
• Evidências genéticas e bioquímicas, observando características citológicas e moleculares;  
• Embriologia comparada, observando características semelhantes ao longo do desenvolvimento dos 

organismos; 
• Órgãos vestigiais; 

 
Outros conceitos importantes para a evolução são: 
 

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

 
 

• Analogia: refere-se à semelhança morfológica entre estruturas, em função de adaptação à execução  
da mesma função. As asas dos insetos e das aves são estruturas diferentes quanto à origem 
embriológica, mas ambas estão adaptadas à execução de uma mesma função: o vôo. São, portanto,  
estruturas análogas. 
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• Convergência evolutiva: quando espécies evolutivamente distintas apresentam características 
semelhantes, e costumam apresentar órgãos análogos. 

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

uma ampla diversidade, e costumam apresentar órgãos homólogos.  
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EXERCÍ CI OS DE AULA   
 

 

1. As mudanças evolutivas dos organismos resultam de alguns processos comuns à maioria dos seres 
vivos. É um processo evolutivo comum a plantas e animais vertebrados:  
a) movimento de indivíduos ou de material genético entre populações, o que reduz a diversidade de 

genes e cromossomos. 
b) sobrevivência de indivíduos portadores de determinadas características genéticas em ambientes 

específicos. 
c) aparecimento, por geração espontânea, de novos indivíduos adaptados ao ambiente.  
d) aquisição de características genéticas transmitidas aos descendentes em resposta a mudanças 

ambientais. 
e) recombinação de genes presentes em cromossomos do mesmo tipo durante a fase da 

esporulação. 
 

2. 
diferentes no senso comum. A ideia de que a espécie humana é o ápice do processo evolutivo é 
amplamente difundida, mas não é compartilhada por muitos cientistas.  
Para esses cientistas, a compreensão do processo citado baseia-se na ideia de que os seres vivos, ao 
longo do tempo, passam por 
a) modificações de características. 
b) incremento no tamanho corporal. 
c) complexificação de seus sistemas. 
d) melhoria de processos e estruturas. 
e) especialização para uma determinada finalidade. 

 

3. As cobras estão entre os animais peçonhentos que mais causam acidentes no Brasil, principalmente na 
área rural. As cascavéis (Crotalus), apesar de extremamente venenosas, são cobras que, em relação a 
outras espécies, causam poucos acidentes a humanos. Isso se deve ao ruído de seu "chocalho", que 
faz com que suas vítimas percebam sua presença e as evitem. Esses animais só atacam os seres humanos 
para sua defesa e se alimentam de pequenos roedores e aves. Apesar disso, elas têm sido caçadas 
continuamente, por serem facilmente detectadas. 
Ultimamente os cientistas observaram que essas cobras têm ficado mais silenciosas, o que passa a ser 
um problema, pois, se as pessoas não as percebem, aumentam os riscos de acidentes.  
 
A explicação darwinista para o fato de a cascavel estar ficando mais silenciosa é que 
a) a necessidade de não ser descoberta e morta mudou seu comportamento. 
b) as alterações no seu código genético surgiram para aperfeiçoá-Ia. 
c) as mutações sucessivas foram acontecendo para que ela pudesse adaptar -se. 
d) as variedades mais silenciosas foram selecionadas positivamente.  
e) as variedades sofreram mutações para se adaptarem à presença de seres humanos.  

 

4. O conhecimento sobre a vida passada resulta de um minucioso trabalho de estudiosos, que, como 
pesquisadores ¨detetives¨, analisam e interpretam vestígios e pistas deixados po r seres que viveram em 
épocas antigas, os fósseis. Atualmente, a hipótese mais aceita é a de que a vida surgiu há pelos menos 
3,5 bilhões de anos, a partir de substâncias químicas que foram se combinando, tornando -se cada vez 
mais complexas. Para um melhor entendimento da evolução biológica, processo que continua até hoje 
e que levou à grande variedade de formas de vida atuais, dividiu-se o tempo geológico e os fatos 
marcantes, principalmente, os biológicos. Considerando estas informações, numere as frases de I a IV 
preenchendo cada espaço com o número correspondente a cada Era, assinalando em seguida a 
alternativa que contêm a correta seqüência de numeração. 

 
1. Era Pré-Cambriana 
2. Era Paleozóica 
3. Era Mesozóica 
4. Era Cenozóica 
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I. Aparecimento das prime  
 

 
 

 
a) 1,2,3,4 
b) 1,3,4,2 
c) 2,1,4,3 
d) 3,1,4,2 
e) 4,1,2,3 

 

5. Quais as características presentes nos indivíduos de uma espécie afim de que possamos afirmar que os 
mesmos são mais adaptados em comparação a outros indivíduos da mesma espécie:  
a) são maiores e solitários. 
b) comem mais e apresentam cores vibrantes. 
c) vivem mais e reproduzem mais. 
d) apresentam mais membros como pernas ou patas. 
e) são mais fortes. 

 

6. Embriões de vertebrados tendem a ser mais similares entre si do que os adultos correspondentes.  
Sobre esse fato, são feitas as seguintes afirmações. 
I - As analogias observadas indicam uma origem comum. 
II - O estudo da embriologia comparada contribui para a compreensão da evolução biológica.  
III - Durante o desenvolvimento embrionário, os organismos passam por fases que repetem estágios 
adultos de seus ancestrais. 
Quais estão corretas? 
a) Apenas I. 
b) Apenas II. 
c) Apenas III. 
d) Apenas I e III. 
e) I, II e III. 
 

EXERCÍ CI OS DE CASA   
 

1. Analise esta figura, em que está representada uma possível filogenia dos primatas:  
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Considerando-se as informações fornecidas por essa figura e outros conhecimentos sobre o assunto,  
é INCORRETO afirmar que 
a) a radiação evolutiva ocorreu por volta dos 60 milhões de anos.  
b) o bipedismo ocorre no ramo dos humanos. 
c) os ancestrais desse grupo eram arborícolas. 
d) os humanos descendem dos gorilas. 

 

2. Observe a figura abaixo: 

 
 

Sobre as estruturas locomotoras acima representadas, podemos afirmar que são:  
a) Homólogas, porque têm a mesma função e a mesma origem. 
b) Homólogas, porque têm a mesma função e origens diferentes. 
c) Análogas, porque têm a mesma função e a mesma origem. 
d) Análogas, porque têm a mesma função, mas possuem origens diferentes.  
e) Homólogas, porque têm funções diferentes, mas possuem a mesma origem.  

 

3. Existem várias evidências que sustentam o fato de que a evolução aconteceu e acontece nos dias 
atuais. Dentre elas, podemos citar os fósseis, que são restos ou vestígios preservados da existência de 
organismos que viveram no passado. A respeito dos fósseis, marque a alternativa incorreta: 
a) Os fósseis evidenciam que, há milhares de anos, as espécies existentes eram diferentes das atuais.  
b) Através dos fósseis, é possível observar claramente a evolução de cada espécie, pois não há falhas 

no registro fóssil. 
c) Com o uso dos fósseis, é possível até mesmo entender as condições climáticas da época em que 

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

carbono 14. 
e) Nem todos os seres que morrem tornam-se fósseis, uma vez que uma série de condições especiais 

é necessária para que a fossilização aconteça. 
 

4. Observe estas figuras: 
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Os grupos de animais representados, nessas figuras, possuem características morfológicas e 
fisiológicas que, resultantes de adaptações, lhes possibilitaram a utilização de ampla variedade de 
alimentos. É INCORRETO afirmar que, entre as características adaptativas desses grupos de animais, se 
inclui a presença de 
a) bicos, de diferentes formas, que coletam frutas, sementes e partículas líquidas. 
b) língua protátil, utilizada na captura e deglutição de presas.  
c) mandíbulas e dentes, que permitem triturar partes moles e duras das presas.  
d) pinças e maxilas, que usam na redução do tamanho do alimento.  
 

5. Observe estas figuras de diferentes vertebrados marinhos: 

 
É CORRETO afirmar que a convergência adaptativa comum a todos esses animais consiste em terem 
todos 
a) forma do corpo e membros semelhantes a remos. 
b) linha lateral e corpo revestido por escamas. 
c) nadadeiras e brânquias nas laterais do corpo. 
d) pescoço comprido e dentes afiados. 
 

6. As mudanças evolutivas dos organismos resultam de alguns processos comuns à maioria dos seres 
vivos. É um processo evolutivo comum a plantas e animais vertebrados:  
a) movimento de indivíduos ou de material genético entre populações, o que reduz a diversidade de 

genes e cromossomos. 
b) sobrevivência de indivíduos portadores de determinadas características genéticas em ambientes 

específicos. 
c) aparecimento, por geração espontânea, de novos indivíduos adaptados ao ambiente. 
d) aquisição de características genéticas transmitidas aos descendentes em resposta a mudanças 

ambientais. 
e) recombinação de genes presentes em cromossomos do mesmo tipo durante a fase da 

esporulação. 
 

7. No ano 2000, pesquisadores da Universidade da Carolina do Norte (EUA) divulgaram, pela primeira vez, 
a descoberta de um coração fossilizado, com quatro cavidades, pertencente a um dinossauro, Willo ,  
que viveu há 66 milhões de anos. A preservação dessa rara evidência anatômica veio somar -se às 
feições osteológicas observadas nos esqueletos fósseis de dinossauros. Isso reforça a hipótese 
filogenética de que, dos grupos citados nas alternativas, os mais estreitamente relacionados com os 
dinossauros são 
a) os lagartos e os crocodilos. 
b) os anfíbios e as aves. 
c) os crocodilos e as aves. 
d) as tartarugas e os mamíferos. 
e) os lagartos e os mamíferos. 
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8. As aves são geralmente chamadas de "dinossauros com penas". Tal denominação  
a) procede, porque elas surgiram a partir dos tecodontes, o mesmo grupo  ancestral de répteis que 

originou os dinossauros. Como os dinossauros, as aves possuem ovos com âmnio. Porém, 
diferentemente deles, elas apresentam, como novidades evolutivas, as penas e a endotermia 
(homeotermia). 

b) procede, porque elas surgiram a partir de répteis crocodilianos que, por sua vez, tiveram suas 
origens entre os dinossauros. As características do coração de crocodilos e de aves são evidências 
dessa proximidade e dessa descendência. 

c) procede, porque elas surgiram no mesmo período que os pr imeiros dinossauros. Um pequeno  
grupo de anfíbios deu origem aos répteis que resultaram nos mamíferos e outro grupo maior de 
anfíbios originou répteis que se diferenciaram em dinossauros e em aves.  

d) não procede, porque, para isso, elas teriam que ter se originado dos grandes répteis voadores já 
extintos. O grupo de répteis que originou as aves e os mamíferos ainda hoje é vivente, embora 
conte com poucos representantes. Sua maior expansão ocorreu na mesma época em que os 
grandes dinossauros. 

e) não procede, porque a endotermia e as penas são características muito distintas que afastam 
qualquer possibilidade de que as aves e os dinossauros possam ter sido aparentados. Além disso, 
as aves possuem um anexo embrionário a mais, que as diferencia de todos os demais répteis. 
 

9. Analise as assertivas a seguir: 
I - A mutação em células germinativas e somáticas é um dos elementos da variabilidade genética.  

Entretanto, em organismos de reprodução exclusivamente sexuada, a nova condição será 
compartilhada com a população somente quando ocorrer nas células somáticas. 

II - O evolucionismo está fundamentado em evidências, como o registro fóssil, as semelhanças 
anatômicas e a adaptação ao ambiente. 

III - A condição derivada e compartilhada das fanerógamas é a presença de semente, assim como para 
equinodermata e cordata a condição é a deuterostomia.  

 
Com respeito às três assertivas, é correto afirmar que: 
a) apenas II é verdadeira. 
b) apenas I e II são verdadeiras. 
c) apenas I e III são verdadeiras. 
d) apenas II e III são verdadeiras. 
e) I, II e III são verdadeiras. 

 

 

QUESTÃO CONTEXTO   
  

 

 
Os Pterossauros são muitas vezes chamados de dinossauros, mas sabia que este fato está incorreto? De 
acordo com o cladograma abaixo, podemos observar a evolução dos dinossauros a partir dos répteis, e o 
grupo dos Pterossauros não está incluído dentro deste grupo. Porém, as aves estão: diversas características, 
como disposição dos ossos e sacos aéreos, incluem as aves dentro do grupo dos dinossauros. Agora você já 
pode dizer que já viu um dinossauro vivo!  



 

 
Bi

o.
 2

 

 

 
 
Apesar de estarem distantes evolutivamente, as aves e os pterossauros possuem características semelhantes.  
Que tipo de evento evolutivo ocorreu, e porque, para que estas características existam? E como podemos 
chamar estes órgãos? 
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GABARI TO 

 

 

Exercícios de aula 
 
1. b  

Os seres vivos que apresentarem características aptas a sobrevivência em um dado ambiente,  
conseguirão se reproduzir e evoluir com o passar do tempo. 
 

2.  a 
A evolução é a mudanças das características ao longo do tempo que se tornam hereditárias, permitindo  
que as populações diversifiquem ao longo do tempo. 
 

3. b 
O registro fóssil é bastante incompleto e apresenta diversas falhas, sendo assim, não é possível encontrar  
vários indivíduos de uma espécie fossilizados. 
 

4. c  
A primeira era foi a Pré-Crambiana, na qual ocorreu o primeiro surgimento dos seres vivos. Logo após 
surgiu a Era Paleozóica com o surgimento de plantas vasculares, anfíbios e insetos. Na era Mesozóica foi 
marcada a pela extinção dos dinossauros e a Cenozóica como última era, foi marcada pelo aparecimento  
da espécie humana. 
 

5. c 
Seres que vivem mais e se reproduzem mais têm maior capacidade de deixar descendentes.  
 

6. b 
A afirmação I está errada pois a analogia não está relacionada a mesma origem, e sim a mesma função. A 
afimação III também está errada pois as fases não repetem estágios adultos de seus ancestrais 
necessariamente. 

 

Exercícios de casa  
 
1. d 

Os humanos não descendem dos gorilas e sim eles possuem um ancestral em comum.   
 

2.  d  
Neste caso, apesar de terem a mesma função (voar), elas possuem origens diferentes, pois um é um 
artrópode e o outro é um cordado. 
 

3. b 
O registro fóssil é bastante incompleto e apresenta diversas falhas, sendo assim, não é possível encontrar  
vários indivíduos de uma espécie fossilizados. 
 

4. b 
Nenhum dos animais mostrados na figura possui língua protátil.  
 

5. a 
Como todos vivem em ambiente aquático, suas estruturas convergiram para a mesma característica que 
auxilia na natação. 
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6. b 

A seleção natural seleciona os organismos mais aptos a viver em determinado ambiente. 
 

7. c 
Dos grupos citados, somente crocodilianos e aves possuem coração com 4 cavidades.  
 

8. a 
Muitos estudos hoje mostram esta similaridade entre aves e répteis.  
 

9. d 
A afirmação I está errada, pois em organismos de reprodução exclusivamente sexuada, a nova condição  
será compartilhada com a população somente quando ocorrer nas células germinativas. 

 
 

Questão contexto 
 
O evento evolutivo que ocorreu foi a convergência evolutiva, onde características semelhantes surgem em 
organismos evolutivamente distantes por conta de características do meio e do nicho ecológico (no caso das 
aves e dos pterossauros, o meio e o nicho incluem a necessidade de voar). Os órgãos semelhantes são as 
asas, e eles são análogos, já que tem origem evolutiva diferente (ancestrais diferentes: nos pterossauros o 
ancestral é Ornithodirans e nas aves os ancestrais são Dinossauros).  
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RESUM O   
 

 
Se um carro percorre distâncias iguais em intervalos de tempo iguais, o seu movimento é chamado de 
movimento uniforme  (M.U.) Se um movimento é uniforme, então v = vm = cte.  
A função que relaciona a posição s com o tempo t  é denominada função horária da posição  dada por:  

  
Onde S = posição no instante t, S0 = posição inicial, v = velocidade.  
 

Gráficos   
Os gráficos dos movimentos são muito importantes, pois uma das habilidades da prova do ENEM consiste 
em analisar e interpretar gráficos (em várias disciplinas, não só na Física).   
A análise do gráfico pode ir desde uma simples observação até uma compreensão mais profunda.   
Os gráficos de grandezas lineares são retas. Então o gráfico de S x t para o movimento retilíneo e uniforme 
(equação anterior) é:  

  

  
Se o corpo estivesse se aproximando da origem, S = S0  vt, e o gráfico seria uma reta decrescente. Agora, 
como a velocidade no M.U. é constante, seu gráfico v x t tem a forma (supondo uma velocidade positiva: se 
afastando da origem):  

  

do ângulo de inclinação da reta (coeficiente angular).  
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E no gráfico v x t, a área sob o gráfico é igual a variação de posição.  

 
  

 

  

EXERCÍ CI OS DE AULA   
 

 

1. O gráfico a seguir modela a distância percorrida, em km, por uma pessoa em certo período de tempo. 
A escala de tempo a ser adotada para o eixo das abscissas depende da maneira como essa pessoa se 
desloca. 
 

 
 
Qual é a opção que apresenta a melhor associação entre meio ou forma de locomoção e unidade de 
tempo, quando são percorridos 10 km?   
a) carroça - semana    
b) carro - dia    
c) caminhada - hora    
d) bicicleta - minuto    
e) avião - segundo    
 

2. Considere a situação em que um jogador de futebol esteja treinando e, para isso, chute uma bola 
contra uma parede vertical. Suponha-se que a bola realize um movimento em linha reta de ida e volta 
(jogador-parede-jogador), com velocidade constante na ida, e que, na volta, a velocidade também 
seja constante, mas menor do que a da ida. 
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Nessas condições e considerando que o tempo de contato com a parede seja muito pequeno e possa 
ser desprezado, o gráfico que melhor representa o deslocamento (S)  da bola em relação ao tempo 

de movimento (t)  é:  

a)     

b)     

c)     

d)     

e)     
 
 
 

3. Ana (A), Beatriz (B) e Carla (C) combinam um encontro em uma praça próxima às suas casas. O gráfico, 
a seguir, representa a posição (x) em função do tempo (t), para cada uma, no intervalo de 0 a 200 s. 
Considere que a contagem do tempo se inicia no momento em que elas saem de casa. 
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Referindo-se às informações, é correto afirmar que, durante o percurso  
a)  a distância percorrida por Beatriz é maior do que a percorrida por Ana.    
b)  o módulo da velocidade de Beatriz é cinco vezes menor do que o de Ana.    
c)  o módulo da velocidade de Carla é duas vezes maior do que o de Beatriz.    
d)  a distância percorrida por Carla é maior do que a percorrida por suas amigas.    
 

4. Pedro e Paulo diariamente usam bicicletas para ir ao colégio. O gráfico abaixo mostra como ambos 
percorreram as distâncias até o colégio, em função do tempo, em certo dia. 
 

 
 
Com base no gráfico, considere as seguintes afirmações. 
 
I. A velocidade média desenvolvida por Pedro foi maior do que a desenvolvida por Paulo. 
II. A máxima velocidade foi desenvolvida por Paulo. 
III. Ambos estiveram parados pelo mesmo intervalo de tempo, durante seus percursos. 
 
Quais estão corretas?  
a) Apenas I.    
b) Apenas II.    
c) Apenas III.    
d) Apenas II e III.    
e) I, II e III.    
 

 

5. O gráfico da função horária S = v . t, do movimento uniforme de um móvel, é dado ao a seguir. Pode-
se afirmar que o móvel tem velocidade constante, em m/ s, igual a:  
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a) 4    
b) 2    
c) 0,10    
d) 0,75    
e) 0,25    
  

6. Os gráficos 1 e 2 representam a posição S de dois corpos em função do tempo t. 

 

No gráfico 1, a função horária é definida pela equação S = t
2
1

2  . 

 
Assim, a equação que define o movimento representado pelo gráfico 2 corresponde a:  
a) S = 2 + t    
b) S = 2 + 2t    

c) S = t
3
4

2      

d) S = t
5
6

2      

 
 

EXERCÍ CI OS DE CASA   
  

  

1. Um carro saiu da posição x 0 km  até seu destino final em x 5 km  de acordo com gráfico 

x (km) t (min)  mostrado na figura. Finalizado o percurso, o computador de bordo calcula a 

velocidade escalar média do carro, sem considerar o sentido do movimento.  
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Qual é esta velocidade escalar média dada pelo computador, em km/ h?   
a) 27     
b) 33     
c) 38     
d) 47     
e) 60     
 

2. Duas partículas A e B movem-se numa mesma trajetória, e o gráfico a seguir indica suas posições (s) 
em função do tempo (t). Pelo gráfico podemos afirmar que as partículas: 

 

 
 
a) movem-se no mesmo sentido;    
b) movem-se em sentidos opostos;    
c) no instante t = 0, encontram-se a 40 m uma da outra;    
d) movem-se com a mesma velocidade;    
e) não se encontram.    
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3. Assinale o gráfico que representa CORRETAMENTE um movimento com velocidade constante e 
diferente de zero.  

a)     

b)     

c)     

d)     

e)     
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4. Ângela e Tânia iniciam, juntas, um passeio de bicicleta em torno de uma lagoa.  
Neste gráfico, está registrada a distância que cada uma delas percorre, em função do t empo: 

 

 
 

Após 30 minutos do início do percurso, Tânia avisa a Ângela, por telefone, que acaba de passar pela 
igreja. 
 
Com base nessas informações, são feitas duas observações: 
 
I - Ângela passa pela igreja 10 minutos após o telefonema de Tânia. 
II - Quando Ângela passa pela igreja, Tânia está 4 km à sua frente. 
 
Considerando-se a situação descrita, é CORRETO afirmar que  
a) apenas a observação I está certa.    
b) apenas a observação II está certa.    
c) ambas as observações estão certas.    
d) nenhuma das duas observações está certa.    
 
 

5. Um trem de passageiros executa viagens entre algumas estações. Durante uma dessas viagens, um 
passageiro anotou a posição do trem e o instante de tempo correspondente e colocou os dados 
obtidos no gráfico a seguir: 

 
Com base no gráfico, considere as seguintes afirmativas: 
 
I. Nessa viagem, o trem para em quatro estações diferentes. 
II. O trem retorna à primeira estação após oito horas de viagem. 
III. O trem executa movimento uniforme entre as estações. 
IV. O módulo da velocidade do trem, durante a primeira hora de viagem, é menor do que em qualquer 
outro trecho. 
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Assinale a alternativa correta.  
a) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.    
b) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.    
c) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.    
d) Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras.    
e) Somente as afirmativas III e IV são verdadeiras.  
   

6. Duas carretas, A e B, cada uma com 25 m de comprimento, transitam em uma rodovia, no mesmo 
sentido e com velocidades constantes. Estando a carreta A atrás de B, porém movendo-se com 
velocidade maior que a de B, A inicia uma ultrapassagem sobre B. O gráfico mostra o deslocamento 
de ambas as carretas em função do tempo. 

 
Considere que a ultrapassagem começa em t = 0, quando a frente da carreta A esteja alinhada com a 
traseira de B, e termina quando a traseira da carreta A esteja alinhada com a frente de B. O instante em 
que A completa a ultrapassagem sobre B é  
a) 2,0 s.     
b) 4,0 s.     
c) 6,0 s.     
d) 8,0 s.     
e) 10,0 s.    
 

7. O gráfico a seguir apresenta o movimento de um carro. 
 

 
 

Em relação ao tipo de movimento nos trechos I, II e III, assinale a alternativa correta.  
a) I  acelerado; II  repouso; III  MRUv.    
b) I  retardado; II  repouso; III  retrógrado.    
c) I  acelerado; II  MRU; III  retrógrado.    
d) I  acelerado; II  repouso; III  progressivo.    
e) I  acelerado; II  repouso; III  retrógrado.    

 

8. Para responder a questão, considere a figura e o texto a seguir, preenchendo adequadamente as 
lacunas. 
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Entrando pelo portão O de um estádio, um torcedor executa uma trajetória, representada pelas linhas 
contínuas OABC, até alcançar a sua cadeira C. 
Considerando que, na figura, a escala seja 1:1.000, é correto afirmar que o torcedor percorreu uma 
distância de _________ e teve um deslocamento de _________.  
 
a) 2,4x102 m 

1,2x102 m, na direção da reta OC .    
b) 2,4x102 m 

1,2x102 m    

c) 2,4x10 m, na direção da reta OC . 
1,2x10 m    

d) 1,2x10 m 

1,4x10 m, na direção da reta OC .    
e) 2,4x10 m 

1,2x10 m, na direção da reta OC .    
 

9. O gráfico a seguir representa a posição em função do tempo de uma partícula em movimento retilíneo 
uniforme sobre o eixo x. 

 
É CORRETO afirmar que:  
a) em t = 1,0 s, x = 5,0 m    
b) em t = 2,0 s, x = 6,0 m    
c) em t = 3,0 s, x = 5,0 m    
d) em t = 4,0 s, x = 6,0 m    
e) em t = 5,0 s, x = 7,0 m    
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QUESTÃO CONTEXTO   
  

 
De um helicóptero parado bem em cima de um campo de futebol, fotografou-se o movimento rasteiro de 
uma bola com uma câmera que expõe a foto 25 vezes a cada segundo. A figura 1 mostra 5 exposições 
consecutivas desta câmera.  

 

a) Copie a tabela (figura 2) e complete as colunas utilizando as informações contidas na figura. Para efeito de 
cálculo considere o diâmetro da bola como sendo de 0,5 cm e a distância entre os centros de duas bolas 
consecutivas igual a 2,5 cm. 

 

b) Faça um gráfico, com unidades e descrição dos eixos, da distância da bola (em relação à bola da 1a 
exposição) versus tempo. Seja o mais preciso possível. 

 

c) Qual a velocidade da bola em m/ s? 
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Exercícios de aula 
 
1. c 

Uma carroça pode se locomover como uma pessoa andando, 3 km/ h ou 4 km/ h. Neste caso 10 km são 
percorridos em menos de 4 horas e não em uma semana. 
Um carro pode se locomover a 60 km/ h ou mais. A 60 km/ h a distância de 10 km é realizada em 10 minutos 
e não em um dia. 
Uma caminhada a 4 km/ h precisa de 2 horas e meia para 10 km. E desta forma o diagrama é compatível 
com esta situação. 
Para uma bicicleta realizar 10 km em 2,5 minutos sua velocidade deveria ser de 4 km/ min = 240 km/ h. 
Fórmula 1 tudo bem, bicicleta não. 
10 km em 2,5 segundos corresponde a 4 km/ s = 14400 km/ h. Um avião comercial viaja próximo de 1000 
km/ h.  
 
 

2. a 
Orientando a trajetória no sentido do jogador para a parede, na ida o movimento é progressivo, portanto 
a velocidade escalar é positiva e, na volta, o movimento é retrógrado, sendo a velocidade escalar 
negativa. Como essas velocidades são constantes, os gráficos dos deslocamentos são segmentos de reta. 
O módulo da velocidade está associado à declividade do segmento de reta: maior velocidade   maior 
declividade. Assim, como o módulo da velocidade é menor na volta, nesse trecho a declividade do 
segmento de reta também é menor.  
 

3. b 
O modulo da velocidade de Beatriz é 5x menor do que o de Ana por que, para o mesmo intervalo de 
tempo, Beatriz desloca um espaço 5x menor. 
 

4. a 
[I] Verdadeira. Pedro levou menos tempo para cumprir a mesma distância que Paulo, portanto sua 
velocidade média foi maior. 
[II] Falsa. A velocidade máxima em um gráfico de distância pelo tempo é dada pela inclinação da reta, 
que indica o seu coeficiente angular representado pela velocidade. Nota-se no diagrama que Pedro teve 
a maior velocidade no primeiro trecho de seu percurso, quando inclusive ultrapassou Paulo. 
[III] Falsa. Os intervalos de parada de ambos os ciclistas foram diferentes, correspondendo aos trechos 
em que as posições não mudam com o tempo. Sendo assim, Pedro esteve parado durante 150 s  e Paulo 

durante 100 s.   

 
5. e 

Podemos encontrar a velocidade retirando as informações do mesmo. Com isso, temos � = 0 − 20 − 8 = 0,25 �/� 

 
6. c 

Resolução 

Pela equação horária do gráfico 1 a velocidade constante é 
1
2

m/ s. 

A velocidade é numericamente igual a tangente de alfa   tg = 
1
2

= 0,5 
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A velocidade do gráfico 2 será numericamente igual a tg(2), que é   tg(2) = 2.tg /  (1  tg2) = 2.0,5 

/  (1  0,25) = 
1 1 4

30,75 3
4

   

 
 
Exercícios de casa 

 
1. c 

Conferindo tudo o que o carro percorreu em cada trecho, temos: 
 
De 0  a 3  min: percorreu 1km;  

De 3  min a 5  min: percorreu 1km;  

De 5  min a 8  min: percorreu 4 km;  

De 8  a 11 min: percorreu 1km.  

 
Total: 7 km  percorridos, portanto. 

 
Assim, calculamos a velocidade média indicada no computador de bordo: 
 

distância percorrida
v

tempo
   

 
7km 60 min 420 km

v v 38,2 km h
11min 1h 11h

       

 
2. b 

Já que um dos gráficos é crescente e o outro é decrescente, podemos afirmar que as partículas estão em 
sentidos opostos 

 
3. a 

As características do movimento uniforme indicam o gráfico correto, portanto a velocidade é constante 
e diferente de zero, a aceleração é nula e a posição varia linearmente com o tempo. Assim, temos a única 
opção correta na letra [A].  

 
4. c 

Analisando o gráfico: 
No instante t = 30 min, Tânia está passando pelo km 12, onde fica a igreja. Ângela passa por esse marco 
no instante t = 40 min, isto é, 10 min após o telefonema. No instante t = 40 min, Tânia está no km 16, ou 
seja, 4 km à frente de Ângela. 
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5. a 
II esta certa já que o gráfico termina no valor t = 8 h e III esta certa já que, como o movimento é 
representado por uma equação linear em um gráfico Sxt, temos um MU. 

  
6. d 

A

S 100
V 25m / s

t 4


  


 

B

S 75
V 18,75m / s

t 4


  


 

A velocidade relativa é a diferença entre as velocidades: 
 

relV 25 18,75 6,25m / s    

rel

S 50
V 6,25 t 8,0s

t t


     
 

  

 
7. e 

No trecho I, a declividade da curva espaço-tempo está aumentando, portanto o módulo da velocidade 
está aumentando, logo o movimento é acelerado. 
No trecho II, o espaço é constante, portanto o móvel está em repouso. 
No trecho III, o espaço diminui linearmente com o tempo, tratando-se de um movimento uniforme 
retrógrado.   
 

8. a 

No gráfico, a distância percorrida é: d = OA AB BC   
2 2 2(AO) 6 8 100 AO 10 cm     ; 

AB (12 6) 6 cm   ; 

BC (8 0) 8 cm   ; 

Assim: d = 10 + 6 + 8 = 24 cm.  
Obedecendo à escala dada, d = 24  1.000 = 24.000 cm = 240 m = 2,4  102 m. 
 

No gráfico, o deslocamento (vetorial) é: D = | OC | = 12 cm, no sentido de O para C. 
Obedecendo à escala dada: D = 12  1.000 = 12.000 cm = 120 m = 1,2  102 m.  
 

9. d 
Podemos encontrar a velocidade retirando as informações do mesmo. Com isso, temos � = 8 −8 − 0 = 0,5 �/� 

Com isso, podemos utilizar a mesma equação da velocidade media para testar as alternativas e assim, 
concluindo, que a alternativa certa é a [D] 
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Questão Contexto 
 
Observe a tabela peenchida (item a) e o gráfico pedido no item b) na figura adiante: 
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Gráficos do movimento retilíneo 
uniformemente variado (M.U.V.) 

23/ 25 
abr 

 
 

RESUM O   
 

 
Até aqui já estudamos dois tipos de movimento, MU e MUV. UM é aquele que não existe aceleração e MUV o 
movimento que apresenta aceleração diferente de zero. 

 
Equação horária da posição  

MU: S=S0+Vt  -  Equação do primeiro grau 

MUV: S=S0+V0t+at22  -  Equação do 2º grau 

 
Equação horária da velocidade  

MU: Velocidade sempre constante, não é necessária uma equação para velocidade. 

MUV: V=V0+at  -  Equação do 1º grau 

 
Gráficos:  

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

Sxt  

Gráfico que vai indicar como varia a posição do móvel durante o passar do tempo. Note que o gráfico NÃO 
mostra a trajetória do móvel, apenas como varia a posição dele. 

MU: 

 

MUV: 
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Vxt  

Gráfico que vai indicar como varia a velocidade ao passar do tempo.  

MU: 

 

MUV: 

 

Axt  

Como sempre utilizaremos acelerações constante, o gráfico será sempre uma reta horizontal. Se esta reta 
estiver acima do eixo das abscissas tem-se aceleração positiva, se a reta estiver abaixo tem-se aceleração 
negativa e se a reta estiver sobre o eixo das abscissas tem-se aceleração nula. 

MU: Como a velocidade é constante, a aceleração é sempre nula. 

MUV: 

 

EXERCÍ CI OS DE AULA   
 

 

1. O gráfico a seguir descreve a velocidade de um carro durante um trajeto retilíneo. 
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Com relação ao movimento, pode-se afirmar que o carro 
a) desacelera no intervalo entre 40 e 50 s. 
b) está parado no intervalo entre 20 e 40 s. 
c) inverte o movimento no intervalo entre 40 e 50 s. 
d) move-se com velocidade constante no intervalo entre 0 e 20 s. 
 

2. O gráfico horário da posição (S), em função do tempo (t), descreve, qualitativamente, o deslocamento 
de um veículo sobre uma trajetória. As curvas, nos trechos A, B e D, são arcos de parábola cujos vértices 
estão presentes no gráfico. 
 

 
Analisando o gráfico, é correto concluir que 
a) a trajetória por onde o veículo se move é sinuosa nos trechos A, B e D e retilínea no trecho C. 
b) a trajetória por onde o veículo se move é toda retilínea, mas com lombada em B e valetas em A e D. 
c) o trecho B é percorrido em movimento uniformemente desacelerado e retrógrado. 
d) nos trechos A e D, o veículo se desloca em movimentos uniformemente acelerados com velocidade 

inicial nula. 
e) a velocidade escalar do veículo no trecho C é constante e não nula, sendo variável nos outros 

trechos. 
 

3. A figura abaixo ilustra trechos de algumas ruas de uma região plana de uma cidade. Uma pessoa que 
caminha com velocidade escalar constante de 5,4 km h 1,5 m s necessita ir do ponto A ao ponto B. 

 

Caminhando sobre as linhas pontilhadas, o menor intervalo de tempo possível para essa caminhada é, 
aproximadamente, em segundos, de  
a) 106.  
b) 120.  
c) 380.  
d) 433.  
e) 855. 
 

4. Um carro está parado diante de um sinal fechado. Quando o sinal abre, o carro começa a mover-se 
com aceleração constante de 2,0 m/ s² e, neste instante, passa por ele uma motocicleta com 
velocidade constante de módulo 14 m/ s, movendo-se na mesma direção e sentido. Nos gráficos 
abaixo, considere a posição inicial do carro como origem dos deslocamentos e o instante em que o 
sinal abre como origem dos tempos. Em cada gráfico, uma curva refere-se ao movimento do carro e a 
outra ao movimento da motocicleta.  
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É correto afirmar que:  
a) o carro alcançará a motocicleta quando suas velocidades forem iguais.  
b) o carro alcançará a motocicleta no instante t = 14s.  
c) o carro alcançará a motocicleta na posição x = 64 m.  
d) as acelerações do carro e da motocicleta, em função do tempo, podem ser representadas pelo 

gráfico II.  
e) os deslocamentos do carro e da motocicleta, em função do tempo, podem ser representados 

pelo gráfico I.  
f) as velocidades do carro e da motocicleta, em função do tempo, podem ser representadas pelo 

gráfico III. 

 

5. Uma pessoa sai de casa a caminhar, em linha reta, afasta-se 4 km, de onde retorna, chegando em casa 
90min após a partida. A figura abaixo mostra como sua posição em relação a casa variou com o tempo, 
durante a caminhada. Observe a figura e marque a alternativa correta sobre a velocidade dessa pessoa. 

 

a) Foi nula nos tempos t = 10min, 30min e 70min.  
b) Foi crescente nos tempos t = 20min, 30min e 50min.  
c) Foi decrescente nos tempos t = 50min e 70min.  
d) Foi crescente no tempo t = 20min.  
e) Foi constante entre os tempos t = 10min e t = 30min. 

 
O enunciado a seguir é para as questões 6 e 7: 

elevador que parte do repouso, sobe e para. 
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Sabendo que os intervalos de tempo A e C são ambos de 1,5s, qual é o módulo a0 da aceleração com 
que o elevador se move durante esses intervalos?  
a) 3,00 m/ s²  
b) 2,00 m/ s²  
c) 1,50 m/ s²  
d) 0,75 m/ s² 
e) 0,50 m/ s²  

 

6. Sabendo que os intervalos de tempo A e C são ambos de 1,5s e que o intervalo B é de 6s, qual a 
distância total percorrida pelo elevador?  
a) 13,50 m 
b) 18,00 m 
c) 20,25 m 
d) 22,50 m 
e) 27,00 m 

f)  

 EXERCÍ CI OS DE CASA   
  

 

1. Um objeto tem a sua posição (x) em função do tempo (t) descrito pela parábola conforme o gráfico. 

 
Analisando-se esse movimento, o módulo de sua velocidade inicial, em m/ s, e de sua desaceleração, 
em m/ s², são respectivamente iguais a 
a) 10 e 20 
b) 10 e 30 
c) 20 e 10 
d) 20 e 30 
e) 30 e 10 
 

2. Com a intenção de se preparar para uma maratona, Brancadeneve e Encantado começaram um treino 
diário de corrida e pediram ajuda para a experiente maratonista Fadamadrinha. A instrutora, então, 
com a ajuda de um dispositivo eletrônico de última geração conhecido como radar, plotou gráficos 
da velocidade de cada um pelo tempo em que ficava observando. Certo dia, apresentou os gráficos 
aos dois, utilizando para isso a mesma escala nos eixos, sendo VE a velocidade de Encantado e VB a 
velocidade de Brancadeneve. 
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Baseando-se nos gráficos apresentados, durante o intervalo de tempo T observado, podemos concluir 
corretamente que 
a) a aceleração impressa no início por Encantado foi maior do que a de Brancadeneve. 
b) a velocidade máxima atingida por Brancadeneve foi maior do que a de Encantado. 
c) Encantado foi mais longe que Brancadeneve. 
d) Brancadeneve percorreu uma distância maior do que Encantado. 
e) a velocidade média de Brancadeneve é menor do que a de Encantado. 
 

3. Numa viagem de automóvel foram anotados os instantes e os marcos quilométricos, durante certo 
intervalo de tempo, conforme a tabela a seguir. Supõe-se movimento uniforme. 

 

Acerca desse movimento, considere a seguinte frase incompleta: "No instante 7h10min, o movimento 
tem velocidade escalar de .....................". 
Os valores mais prováveis para se preencher corretamente as lacunas da frase são, respectivamente,  
a) 203 km/ h e 1,0 km. 
b) 5 km/ h e 1,0 km. 
c) 1,0 km/ min e 1,0 km. 
d) 1,0 km/ min e 203 km. 
e) 5,0 km/ min e 203 km. 
 

4. Um corpo tem seu movimento representado pelo gráfico abaixo. 

 
Ao final de duas horas de movimento, seu deslocamento, em km, será igual a 
a) 0 
b) 20 
c) 40 
d) 80 
 

5. Policiais rodoviários são avisados de que um carro B vem trafegando em alta velocidade numa estrada. 
No instante to em que o carro B passa, os policiais saem em sua perseguição. A figura ilustra as 
velocidades do carro B e do carro dos policiais (P) em função do tempo. 
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Assinale a alternativa que especifica o instante de tempo em que o carro P alcança o carro B. 
a) t1 
b) t2 
c) t3 

d) t4 

e) t5 

 

6. O gráfico abaixo mostra a posição, em função do tempo, de dois trens que viajam no mesmo sentido 
em trilhos paralelos: 

 

Assinale a afirmativa correta.  

a) Na origem do gráfico, ambos os trens estavam parados.  
b) Os trens aceleraram o tempo todo.  
c) No instante tB, ambos os trens têm a mesma velocidade.  
d) Ambos os trens têm a mesma aceleração em algum instante anterior a t B.  
e) Ambos os trens têm a mesma velocidade em algum instante anterior a tB. 

 

7. O gráfico abaixo representa os movimentos de dois móveis A e B: 

 

Observando o gráfico, pode-se afirmar que:  
a) em t = 2s e t = 9s a velocidade do móvel A é igual à velocidade do móvel B.  
b) a aceleração do móvel A é sempre maior que a do móvel B.  
c) a velocidade do móvel B em t = 2s é nula.  
d) a velocidade do móvel A em t = 9s é 7 m/ s.  
e) em t = 0s a aceleração do móvel A é 16 m/ s². 
 

8. Numa corrida, Rubens Barrichelo segue atrás de Felipe Massa, em um trecho da pista reto e plano. 
Inicialmente, os dois carros movem-se com velocidade constante, de mesmos módulos, direção e 
sentido. No instante t1, Felipe aumenta a velocidade de seu carro com aceleração constante; e, no 
instante t2, Barrichelo também aumenta a velocidade do seu carro com a mesma aceleração. 
  



 

 
Fí

s.
 

Considerando essas informações, assinale a alternativa cujo gráfico melhor descreve o módulo da 
velocidade relativa entre os dois veículos, em função do tempo 
 

 
 

9. As velocidades de crescimento vertical de duas plantas Ae B, de espécies diferentes, variaram, em 
função do tempo decorrido após o plantio de suas sementes, como mostra o gráfico a seguir.  

 

É possível afirmar que:  
a) A atinge uma altura final maior do que B.  
b) B atinge uma altura final maior do que A.  
c) A e B atingem a mesma altura final.  
d) A e B atingem a mesma altura no instante t0.  
e) A e B mantêm altura constante entre os instantes t1 e t2. 
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QUESTÃO CONTEXTO   
  

 
 
Um carro realizando um movimento retilíneo uniformemente variado, tem o reservatório de óleo furado. 
Considerando que o intervalo de tempo em que as gotas caem do reservatório é sempre constante, qual das 
opções abaixo melhor representaria um trecho da configuração deixada pelas gotas (representadas pelo 

○ ando estas caem sobre o piso? 
Despreze a resistência do ar sobre as gotas. 
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7. d 

 

 
 
 
 

Exercícios de casa  
 
1. c 

 
2. d 

 
3. d 

Como o movimento é uniforme a velocidade escalar média coincide com a velocidade escalar 
instantânea. Assim, temos: 
v = vm => v =  = (203-193)km/ 10min => v = 1,0 km/ min 
No instante t = 7h10min o automóvel encontra-se no marco quilométrico 203 km. 
 

4. a 
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5. d 
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RESUM O   
 

 
A aceleração (média) é a razão entre a variação de velocidade e o intervalo de tempo necessário para esta 
variação e seu módulo é dado por    

    
e sua unidade é o metro por segundo ao quadrado (m/ s2).    
A aceleração constante produz um movimento chamado de uniformemente variado (MUV).     
Para este tipo de movimento, a velocidade média também pode ser calculada como a média das 
velocidades.     

       
onde vf é a velocidade final e v0 a velocidade inicial.      
Pode-se demonstrar que as equações responsáveis pelo MUV são:     

       
Obs.: Para um movimento ser considerado acelerado é preciso que o módulo de sua velocidade aumente. E 
para ser considerado como retardado ou desacelerado é preciso que o módulo de sua velocidade diminua. 
O sinal negativo vai indicar seu sentido. Assim uma aceleração negativa não significa que o movimento é 
retardado.     
O movimento será acelerado quando velocidade e aceleração tiverem mesmo sentido e será retardado 
quando velocidade e aceleração tiverem sentidos opostos.     
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O movimento ainda pode ser classificado como progressivo (quando ocorre no sentido positivo do eixo) e 
retrógrado (quando ocorre no sentido negativo do eixo).     
    
Gráficos     
Para um movimento retilíneo uniformemente variado, os gráficos de posição contra tempo (s x t) são 
parábolas, possuindo concavidade positiva se a >0 ou negativa se a <0.    

    
Para os gráficos de velocidade contra o tempo (v x t), temos retas:    

    
Finalmente, para os casos em que a aceleração é constante (praticamente todos os casos):    

    
Estes gráficos possuem certas peculiaridades vantajosas:    

    
• No gráfico s x t: a tangente do ângulo é igual a velocidade;     
• No gráfico v x t: a tangente do ângulo é igual a aceleração e a área sob o gráfico é igual a variação 

de posição.      
• No gráfico a x t : a área sob o gráfico é igual a variação de velocidade.    
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EXERCÍ CI OS DE AULA   
 

 
Texto para as duas questões abaixo:  

 
Em uma prova de 100m rasos, o desempenho típico de um corredor padrão é representado pelo gráfico 
a seguir:  

  

1. Baseado no gráfico, em que intervalo de tempo a velocidade do corredor é aproximadamente 
constante?   
a) Entre 0 e 1 segundo.   
b) Entre 1 e 5 segundos.   
c) Entre 5 e 8 segundos.   
d) Entre 8 e 11 segundos.   
e) Entre 12 e 15 segundos.  

 

2. Em que intervalo de tempo o corredor apresenta aceleração máxima?   
a) Entre 0 e 1 segundo.  
b) Entre 1 e 5 segundos.   
c) Entre 5 e 8 segundo    
d) Entre 8 e 11 segundos.   
e) Entre 9 e 15 segundos.   
 

3. No circuito automobilístico de Spa Francorchamps, na Bélgica, um carro de Fórmula 1 sai da curva 
Raidillion e, depois de uma longa reta, chega à curva Les Combes.  

  
Figura: Circuito automobilístico de Spa Francorcham ps   
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A telemetria da velocidade versus tempo do carro foi registrada e é apresentada no gráfico a seguir.  

  
Qual das alternativas a seguir contém o gráfico que melhor representa a aceleração do carro de F-1 em 
função deste mesmo intervalo de tempo?  

a)   

b)   

c)   

d)   

e)   
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4. Um motorista que atende a uma chamada de celular é levado à desatenção, aumentando a 
possibilidade de acidentes ocorrerem em razão do aumento de seu tempo de reação. Considere dois 
motoristas, o primeiro atento e o segundo utilizando o celular enquanto dirige. Eles aceleram seus 
carros inicialmente a 1,00 m/ s². Em resposta a uma emergência, freiam com uma desaceleração igual 
a 5,00 m/ s². O motorista atento aciona o freio à velocidade de 14,0 m/ s, enquanto o desatento, em 
situação análoga, leva 1,00 segundo a mais para iniciar a frenagem. 
Que distância o motorista desatento percorre a mais do que o motorista atento, até a parada total dos 
carros? 
a) 2,90 m 
b) 14,0 m 
c) 14,5 m 
d) 15,0 m 
e) 17,4 m 
 

5. Como medida de segurança, várias transportadoras estão usando sistemas de comunicação via satélite 
para rastrear o movimento de seus caminhões. Considere um sistema que transmite, a cada instante, a 
velocidade do caminhão para uma estação de monitoramento. A figura abaixo mostra o gráfico da 
velocidade em função do tempo, em unidades arbitrárias, para um caminhão que se desloca entre duas 
cidades. Consideramos que AB, BC, CD, DE e EF são intervalos de tempo entre os instantes respectivos 
assinalados no gráfico.  

  
Com base no gráfico, analise as seguintes afirmativas:  

 
I. Em AB, o caminhão tem aceleração positiva.  
II. O caminhão atinge a menor velocidade em BC.  
III. O caminhão atinge a maior velocidade no intervalo DE.  
IV. O caminhão percorre uma distância maior no intervalo DE que no intervalo EF.  
V. O caminhão sofre uma desaceleração no intervalo CD.  

 
Indique a alternativa que contém apenas afirmativas corretas:  
a) I e II.   
b) I e III.   
c) III e IV.   
d) IV e V.   
e) II e V.  

 

6. Num sistema de freio convencional, as rodas do carro travam e os pneus derrapam no solo, caso a 
força exercida sobre o pedal seja muito intensa. O sistema ABS evita o travamento das rodas, mantendo 
a força de atrito no seu valor estático máximo, sem derrapagem. O coeficiente de atrito estático da 
borracha em contato com o concreto vale µe 1,0 e o coeficiente de atrito cinético para o mesmo par 
de materiais é µc = 0,75. Dois carros, com velocidades iniciais iguais a 108 km/ h, iniciam a frenagem 
numa estrada perfeitamente horizontal de concreto no mesmo ponto. O carro 1 tem sistema ABS e 
utiliza a força de atrito estática máxima para a frenagem; já o carro 2 trava as rodas, de maneira que a 
força de atrito efetiva é a cinética. Considere g = 10 m/ s². 
 
As distâncias, medidas a partir do ponto em que iniciam a frenagem, que os carros 1 (d 1) e 2 (d2) 
percorrem até parar são, respectivamente, 
a) d1 = 45 m e d2 = 60 m 
b) d1 = 60 m e d2 = 45 m 
c) d1 = 90 m e d2 = 120 m 
d) d1 = 5,8.10² e d2 = 7,8.10² m 
e) d1 = 7,8.10² e d2 = 5,8.10² m  
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EXERCÍ CI OS DE CASA   
  

 

1. Em um teste, um automóvel é colocado em movimento retilíneo uniformemente acelerado a partir do 
repouso até atingir a velocidade máxima. Um técnico constrói o gráfico onde se registra a posição x 
do veículo em função de sua velocidade v. Através desse gráfico, pode-se afirmar que a aceleração do 
veículo é  

  
A) 1,5 m/ s²  
B) 2,0 m/ s²  
C) 2,5 m/ s²  
D) 3,0 m/ s²  
E) 3,5 m/ s²  

  

2. Dois veículos que trafegam com velocidade constante em uma estrada, na mesma direção e sentido, 
devem manter entre si uma distância mínima. Isso porque o movimento de um veículo, até que ele pare 
totalmente, ocorre em duas etapas, a partir do momento em que o motorista detecta um problema 
que exige uma freada brusca. A primeira etapa é associada à distância que o veículo percorre entre o 
intervalo de tempo da detecção do problema e o acionamento dos freios. Já a segunda se relaciona 
com a distância que o automóvel percorre enquanto os freios agem com desaceleração constante.  
Considere a situação descrita, qual o esboço gráfico representa a velocidade do automóvel em relação 
à distância percorrida até parar totalmente? 
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3. O trem de passageiros da Estrada de Ferro Vitória-Minas (EFVM), que circula diariamente entre a cidade 
de Cariacica, na Grande Vitória, e a capital mineira Belo Horizonte, está utilizando uma nova tecnologia 
de frenagem eletrônica. Com a tecnologia anterior, era preciso iniciar a frenagem cerca de 400 metros 
antes da estação. Atualmente, essa distância caiu para 250 metros, o que proporciona redução no 
tempo de viagem. Considerando uma velocidade de 72 km/ h, qual o módulo da diferença entre as 
acelerações de frenagem depois e antes da adoção dessa tecnologia? 
a) 0,08 m/ s² 
b) 0,30 m/ s² 
c) 1,10 m/ s² 
d) 1,60 m/ s² 
e) 3,90 m/ s² 
  

4. Na figura, estão representadas as velocidades, em função do tempo, desenvolvidas por um atleta, em 
dois treinos A e B, para uma corrida de 100 m rasos.  

  
Com relação aos tempos gastos pelo atleta para percorrer os 100 m, podemos afirmar que, 
aproximadamente:  
a) no B levou 0,4 s a menos que no A.  
b) no A levou 0,4 s a menos que no B.  
c) no B levou 1,0 s a menos que no A.  
d) no A levou 1,0 s a menos que no B.  
e) no A e no B levou o mesmo tempo.  
 

5. Para melhorar a mobilidade urbana na rede metroviária é necessário minimizar o tempo entre estações. 
Para isso a administração do metrô de uma grande cidade adotou o seguinte procedimento entre duas 
estações: a locomotiva parte do repouso em aceleração constante, por um terço do tempo de 
percurso, mantém a velocidade constante por outro terço e reduz sua velocidade com desaceleração 
constante no trecho final, até parar.  
Qual é o gráfico de posição (eixo vertical) em função do tempo (eixo horizontal) que representa o 
movimento desse trem? 
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6. O gráfico representa a velocidade em função do tempo de uma pequena esfera em movimento 
retilíneo.  

  
Em t = 0, a esfera se encontra na origem da trajetória. Qual das alternativas seguintes apresenta 
corretamente os gráficos da aceleração (a) em função do tempo e do espaço (s) em função do tempo 
(t)?    

A)   

B)   

C)   

D)   

E)  
 

7. Rua da Passagem 
Os automóveis atrapalham o trânsito 
Gentileza é fundamental 
Não adianta esquentar a cabeça 
Menos peso do pé no pedal 
 
O trecho da música, de Lenine e Arnaldo Antunes (1999), ilustra a preocupação com o trânsito nas 
cidades, motivo de uma campanha publicitária de uma seguradora brasileira. Considere dois 
automóveis, A e B, respectivamente conduzidos por um motorista imprudente e por um motorista 
consciente e adepto da campanha citada. Ambos se encontram lado a lado no instante inicial t = 0 s, 
quando avistam um semáforo amarelo (que indica atenção, parada obrigatória ao se tornar vermelho).  
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O movimento de A e B pode ser analisado por meio do gráfico, que representa a velocidade de cada 
automóvel em função do tempo.  
 

 
As velocidades dos veículos variam com o tempo em dois intervalos: (I) entre os instantes 10 s e 20 s; 
(II) entre os instantes 30 s e 40 s. De acordo com o gráfico, quais são os módulos das taxas de variação 
de velocidade do veículo conduzido pelo motorista imprudente, em m/ s², nos intervalos (I) e (II), 
respectivamente? 
a) 1,0 e 3,0 
b) 2,0 e 1,0 
c) 2,0 e 1,5 
d) 2,0 e 3,0 
e) 10,0 e 30,0 
  

8. Em um treino de corrida, e velocidade de um atleta foi registrada em função do tempo, conforme 
ilustra a figura a seguir. 

 
A distância total percorrida pelo corredor, em metros, durante o período de tempo em que ele possuía 
aceleração diferente de zero, é 
a) 4 
b) 7 
c) 8 
d) 14 
e) 22 
 

9. Dois móveis, A e B, movendo-se em um plano horizontal, percorrem trajetórias perpendiculares, 
seguindo os eixos Ox e Oy, de acordo com as funções horárias xA = 18  3t e yB = 18 + 9t  2t², com 
unidades de acordo com o Sistema Internacional de Unidades (S.I.). 
Esses móveis irão se encontrar no instante 
a) t = 0,0 s 
b) t = 3,0 s 
c) t = 4,5 s 
d) t = 6,0 s 
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QUESTÃO CONTEXTO   
  

 
 
Um veículo percorre metade de um trecho com uma velocidade constante v 1 e a outra metade do trecho 
com 
velocidade constante v 2 . Prove que a velocidade escalar média no percurso todo em km/ h é dada por 
 � = � . �� + �  

 
Um veículo percorre um terço de um trajeto com velocidade v1, outro um terço do trajeto com velocidade 
v2 e o terço restante com velocidade v3. Prove que a velocidade escalar média no trajeto inteiro é dada pela 
seguinte média harmônica: 
 � = � . � . �� . � + � . � + � . �  
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Exercícios de aula  
 
1. c 

 
 

2. a 

 
 

3. d 
A aceleração é a variação da velocidade em função do tempo. Pelo gráfico da velocidade versus o tempo, 
observa-se que, no intervalo de 0 a 2,5 s, a aceleração é positiva; que, no intervalo de 2,5 a 5 s, a 
aceleração é positiva e maior que a do intervalo anterior; que, no intervalo de 5 a 22,5 s, aceleração é 
nula (zero) ; e que, no intervalo de 22,5 s a aproximadamente 25 , a aceleração é negativa. 
 

4. e 

 



 

 
Fí

s.
 

 
 

5. c 
I) Falsa. No intervalo AB, ocorre menor variação do módulo da velocidade, podendo considerar até que 
a aceleração seja nula. 
II) Falsa. Através do gráfico, observa-se que existem outros intervalos em que o módulo da velocidade é 
menor do que aquele apresentado no intervalo BC. 
III) Correta. Através do gráfico, o maior valor do módulo da velocidade ocorre no intervalo DE. 
IV) Correta. Verifica-se sua veracidade pela área sob a curva dos respectivos intervalos, ou seja, a área DE 
é maior que a área EF. 
V) Falsa. No intervalo CD, o módulo da velocidade aumenta, assim o caminhão está acelerando. 
 

 
6. a 
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Exercícios de casa  
 
1. b � = � + �∆� 6 = . �. 9 → � = , � 

 
2. d 

 
 
3. b 

 
 
4. b 

 
5. c 

 



 

 
Fí

s.
 

6. d 
Entre 0 e t1    velocidade aumentando, aceleração positiva e concavidade da parábola para 
cima    entre t1 e t2    velocidade constante, aceleração nula, movimento uniforme com reta 
ascendente e movimento progressivo    entre t2 e t3    velocidade diminuindo, aceleração negativa 
e parábola com concavidade para baixo. 

 
7. d 

 
8. d 

 
9. d 

 
 
Questão Contexto = ��  = ��  = ��  

� = + + = � (� + � + � ) 
Sabendo que a velocidade média é: � = ������ = �� � + � + �  

Cancelando d (distância percorrida) e tirando o MMC entre v1, v2 e v3: � = � . � . �� . � + � . � + � . �  
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Energia: Contexto mundial e 
Combustíveis fósseis 
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RESUM O   
 

 
As fontes de energia  estão profundamente relacionadas à ampliação das cidades e à criação de 

indústrias, pois todo trabalho realizado demanda de uma fonte capaz de movimentar máquinas e outros 
aparatos. Neste sentindo, quando se fala em energia é possível associá-la aos combustíveis  ou à produção 
de eletricidade . Mantendo o enfoque nos combustíveis fósseis  então o sentido de energia trabalhado é a 
produção de combustíveis.  
 

Inicialmente, com uma produção primitiva e artefatos de trabalho que não demandavam um uso 
frequente, a energia mais comum era a muscular, caracterizada pelo trabalho braçal realizado pelos Homens 
e animais ou a água e seu movimento. Com o tempo e com o desenvolver científico e tecnológico, surgiu a 
necessidade de buscar uma energia mais eficaz para acompanhar o mesmo ritmo do desenvolvimento. Inicia-
se assim a exploração dos chamados combustíveis fósseis, como o carvão , o petróleo  e o gás natural . 
 

Atualmente, a maior parte da demanda mundial por energia, é atendida pela utilização de 
combustíveis fósseis, formados por compostos de carbono , ao passarem por um processo de decomposição 
de matéria orgânica acumulada durante milhões de ano no interior das rochas encontradas em áreas 
profundas do solo ou no fundo do mar. Cabe destacar que, os combustíveis fósseis são considerados 
recursos naturais não renováveis , ou seja, correm risco de esgotamento. 
 

A partir de uma evolução histórica destaca-se o carvão mineral  como a principal fonte energética 
utilizada na Primeira Revolução Industrial . O carvão quando queimado, libera grande quantidade de calor, 
aquecendo a água e a transformando em vapor, movimentando então as máquinas a vapor utilizadas na 
produção e também nos transportes, tais como, as locomotivas e embarcações.  
 

Porém, acerca da utilização de carvão identificou-se que haviam inconvenientes como, a dificuldade 
no transporte e as cinzas que são altamente poluentes (liberação de óxido de enxofre  que reagem com a 
água da chuva e formam a chuva ácida ). 
 

Com a descoberta e exploração dos primeiros poços de petróleo, este se torna a energia mais 
utilizada no mundo. O petróleo é, na atualidade, o combustível fóssil mais comercializado no mundo e a 
principal fonte energética de diversos países. O destaque deste combustível deve-se ao fato dele poder 
originar diversos produtos, tais como a gasolina, o óleo diesel, o querosene e o GLP (Gás Liquefeito de 
Petróleo). 
 

Um outro derivado do petróleo é o gás natural, também considerado combustível fóssil e que pode 
ser encontrado inclusive em jazidas, geralmente em associação ao petróleo. Ele é utilizado, por exemplo, na 
geração de calor e de energia em indústrias.  
 

A desvantagem de sua utilização tem relação com o transporte e estocagem, pois, por ser um gás, 
são necessários cilindros industriais para a estocagem, além de grandes gasodutos (tais como o gasoduto 
Bolívia-Brasil ) para o transporte que trazem impactos ao meio ambiente. 
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A desvantagem no uso destes combustíveis, de maneira geral, deve-se ao fato que a queima deles 
gera altos índices de poluição atmosférica . Sendo assim, são os grandes responsáveis pelo efeito estufa e 
aquecimento global. Cabe ressaltar que as usinas termelétricas  são as principais utilizadoras dos 
combustíveis fósseis para a geração de energia (eletricidade), combustíveis estes que são bem poluentes e 
liberam gases que aumentam o efeito estufa  no planeta e influenciam nas mudanças climáticas . Além disso, 
no caso do petróleo também pode gerar vazamentos em plataformas de exploração petrolífera e gasodutos 
e derramamentos de navios petroleiros ocasionando impactos ao meio ambiente e a sociedade. 
 

EXERCÍ CI OS DE AULA   
 

 

1. A maior parte dos veículos de transporte atualmente  movida por motores a combustão que utilizam 
derivados de petróleo. Por causa disso, esse setor  o maior consumidor de petróleo do mundo, com 
altas taxas de crescimento ao longo do tempo. Enquanto outros setores têm obtido bons resultados 
na redução do consumo, os transportes tendem a concentrar ainda mais o uso de derivados do óleo. 

MURTA, A. Energia: o vício da civilização. Rio de J aneiro: Garamond, 2011 (adaptado). 

 
Um impacto ambiental da tecnologia mais empregada pelo setor de transportes e uma medida para 
promover a redução do seu uso, estão indicados, respectivamente, em: 
a) Aumento da poluição sonora  construção de barreiras acústicas. 
b) Incidência da chuva ácida  estatização da indústria automobilística. 
c) Derretimento das calotas polares  incentivo aos transportes de massa. 
d) Propagação de doenças respiratórias  distribuição de medicamentos gratuitos. 
e) Elevação das temperaturas médias  criminalização da emissão de gás carbônico. 

 

2. No mundo contemporâneo, as reservas energéticas tornam-se estratégicas para muitos países no 
cenário internacional. Os gráficos apresentados mostram os dez países com as maiores reservas de 
petróleo e gás natural em reservas comprovadas até janeiro de 2008.  
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As reservas venezuelanas figuram em ambas as classificações porque 
a) a Venezuela já está integrada ao MERCOSUL. 
b) são reservas comprovadas, mas ainda inexploradas. 
c) podem ser exploradas sem causarem alterações ambientais. 
d) já estão comprometidas com o setor industrial interno daquele país. 
e) a Venezuela é uma grande potência energética mundial 

 

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

 "O Estado de S. Paulo", 20/ 08/ 2001.  
 
Considerando as características que envolvem a utilização das matérias-primas citadas no texto em 
diferentes contextos histórico-geográficos, é correto afirmar que, de acordo com o autor, a exemplo 
do que aconteceu na Idade da Pedra, o fim da era do Petróleo estaria relacionado  
a) à redução e esgotamento das reservas de petróleo.  
b) ao desenvolvimento tecnológico e à utilização de novas fontes de energia.  
c) ao desenvolvimento dos transportes e conseqüente aumento do consumo de energia.  
d) ao excesso de produção e conseqüente desvalorização do barril de petróleo.  
e) à diminuição das ações humanas sobre o meio ambiente. 

 

4.  

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

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

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

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

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

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

5. mado 

bem-estar, não há como não consumir energia, ou melhor, não converter energia. Vida humana e 
conversão de energia são sinônimos e não existe qualquer  

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

 

http://3.bp.blogspot.com/-Dgwt3TExims/UIptGeeR4OI/AAAAAAAAAEc/G0KJlok4jNY/s1600/atv1.JPG


 

 
G

eo
. 

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

fontes arcaicas que são muito mais danosas ao meio. 
b) as chamadas fontes alternativas que são não-poluentes são de custos elevadíssimos e só podem ser 

produzidas em pequena escala para consumo muito reduzido. 
c) a energia hidroelétrica que assumiu a liderança no consumo mundial necessita da construção de 

grandes represas que causam grandes impactos ambientais. 
d) as principais matrizes energéticas do mundo continuam a ser o petróleo e o carvão, que são fontes 

não-renováveis e muito poluentes. 
e) a energia nuclear, que é a solução mais viável para a questão energética do mundo, depende do 

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

 

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

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

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

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

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

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

 
 

EXERCÍ CI OS DE CASA   
 

 
 

1.  

 
TEIXEIRA et al. Decifrando a Terra. São Paulo: Ofic ina de Textos, 2000.  



 

 
G

eo
. 

 
Com o avanço do consumo como lógica de expansão capitalista, a demanda por energia tende a 
crescer em todo o mundo. A partir da análise do gráfico, é correto inferir que a(o) 
a) estabilização do crescimento da população assegurará o decréscimo da util ização de petróleo. 
b) consumo gradativo do combustível fóssil possibilitará a equalização do acesso ao recurso no 

mundo. 
c) relação direta entre natalidade e utilização energética permitirá o controle de crises nos 

formigueiros humanos. 
d) ampliação gradual do uso do hidrocarboneto revelará a inserção crescente da população no 

circuito consumista. 
e) limitação espacial das reservas de petróleo impedirá a expansão industrial nas áreas 

economicamente desenvolvidas. 
 

2. Analise as proposições acerca da produção mundial de petróleo. 
I.   A sua utilização como fonte de energia iniciou em 1859, na Pensilvânia  EUA, quando Edwin Drake 

encontrou petróleo e passou a comercializá-lo com as cidades para ser utilizado na iluminação 
pública. 

II.  A bacia de Campos no Rio de Janeiro possui as maiores reservas de petróleo do Brasil. 
III. A Arábia Saudita é o país que mais exporta petróleo, e os EUA o país que mais importa petróleo.  
IV. A Venezuela tem uma produção maior de petróleo que o seu consumo. 
V.  A partir da década de 80, houve um aumento da produção de petróleo no Brasil e uma consequente 

diminuição da dependência externa. 
 
Assinale a alternativa correta. 
a) Somente as afirmativas I, II, III e IV são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas II, III, IV e V são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas III, IV e V são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas IV e V são verdadeiras. 
e) Todas as afirmativas são verdadeiras. 

 

3. Observe a tabela: 

 
(BEN /  Empresa de Pesquisa Energética, EPE, 2009.) 

A partir dos dados, é possível aferir com segurança que 
a) Os maiores produtores mundiais de petróleo são membros da Opep. 
b) Os países árabes são os maiores produtores mundiais de petróleo. 
c) Observa-se uma coincidência entre os países produtores, exportadores e importadores de 

petróleo.  
d) Os grandes importadores mundiais de petróleo não são grandes produtores. 
e) Os principais exportadores não figuram dentre as maiores economias mundiais, fato mais comum 

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

 

 
(Adaptado de Yves Lacoste, Geopolítica: la larga hi stória del presente. Madrid: Editorial Sintesis, 20 08.) 

 
a) A porção do globo que mais importa petróleo é o Oriente Médio, região carente deste recurso. 
b) O Japão consome petróleo principalmente da Rússia, em função da proximidade geográfica.  
c) A Europa é importante exportadora de petróleo em função da grande quantidade de países 

produtores. 
d) A Venezuela é um importante exportador de petróleo para os EUA. 
e) O continente africano mais importa do que exporta petróleo. 

 

5. A representação gráfica abaixo diz respeito à oferta interna de energia, por tipo de fonte, em quatro 
países. 

 
 
As fontes de energia 1, 2 e 3 estão corretamente identificadas, respectivamente em: 
a) petróleo, nuclear e gás natural 
b) gás natural, carvão mineral e fontes renováveis 
c) fontes renováveis, nuclear e carvão mineral 
d) petróleo, gás natural e nuclear 
e) carvão mineral, petróleo e fontes renováveis 
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6. O petróleo não é uma matéria-prima renovável e precisou de milhões de anos para sua criação. A 
maioria dos poços encontra-se no Oriente Médio, na antiga União Soviética e nos EUA. Sua importância 
aumentou desde meados do século XIX, quando era usado na indústria e hoje é um dos grandes fatores 
de conflitos no Oriente Médio. Aponte as três primeiras grandes crises do petróleo nos últimos anos.  
a) A primeira foi em 1973, quando os EUA tentaram invadir Israel para dominar os poços petrolíferos 

desse país; a segunda foi em 1979, quando foi criado o Estado da Palestina e eclodiu o conflito com 
a Arábia Saudita; a terceira foi em 1991, quando começou a guerra do Iraque. 

b) A primeira foi em 1973, quando houve uma crise de produção no Oriente Médio, levando ao 
aumento do preço dos barris de petróleo no mundo todo; a segunda foi em 1979, quando o Kuwait 
se recusou a vender petróleo para os EUA; a terceira foi em 1991, quando começou a guerra dos 
EUA contra o Afeganistão. 

c) A primeira foi em 1973, devido ao conflito árabe-israelense; a segunda em 1979, quando os árabes 
diminuíram a produção de barris; a terceira em 1991, que acabou gerando a Guerra do Golfo, 
quando o Iraque invadiu o Kuwait. 

d) A primeira foi em 1973, quando o Iraque invadiu a Palestina; a segunda foi em 1979, período de baixa 
produção de petróleo no Oriente Médio; a terceira foi em 1991, devido à Guerra do Golfo. 

e) A primeira foi em 1973, quando vários países do mundo exigiram a fundação da OPEP para controlar 
os preços dos barris de petróleo; a segunda foi em 1979, quando se deu o conflito árabe-israelense; 
a terceira foi em 1991, quando teve início a guerra da Palestina. 

 
 

7. Sobre a região cartografada abaixo é correto afirmar: 
 

 
 
a) As disputas pelo controle da rota dos oleodutos na zona caspiana têm envolvido a União Européia, 

Rússia e Estados Unidos. 
b) Essa zona do Oriente Médio tem no Golfo Pérsico um foco de tensão envolvendo o Irã e o Iraque. 
c) O mapa acima mostra a Traceca, uma rede viária norte-sul na Ásia Central patrocinada pela China. 
d) O mapa acima está cartografando todos os novos países da União Européia. 
e) A região cartografada é o Curdistão, área reivindicada pelos curdos junto à Armênia. 
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8. O Brasil tem na sua matriz energética o petróleo, a energia hidrelétrica e o carvão, no entanto o 
petróleo e o carvão são combustíveis fósseis e assim são apontados como causadores do aquecimento 
global. Considerando estes fatores, todas as alternativas estão corretas, exceto: 
a) As refinarias de petróleo processam a fase inicial do petróleo e a separação dos seus derivados, 

como: óleo diesel, querosene, gasolina. nafta, asfalto e lubrificantes. 
b) A maior hidrelétrica do Brasil é a hidrelétrica de Itaipu, localizada na bacia hidrográfica do rio Paraná. 
c) As principais bacias sedimentares brasileiras produtoras de petróleo são a bacia de Campos, 

Recôncavo Baiano e as bacias do Nordeste como Sergipe e Ceará, localizadas na plataforma 
continental. 

d) Na região Sudeste do Brasil é onde ocorre o maior consumo de derivados de petróleo e onde se 
encontra o maior número de refinarias de petróleo do País. 

e) A principal região produtiva de carvão mineral do Brasil é a região Sul, sendo o Rio Grande do Sul 
o maior produtor de carvão mineral do país. 

 

9. Assinale a alternativa correta com relação aos recursos energéticos e as consequências, 
especificamente no Brasil: 
a) Os combustíveis fósseis, recursos naturais finitos e renováveis, têm os custos econômicos de sua 

exploração encarecidos quando a sua exploração ocorre nas bacias oceânicas brasileiras. 
b) São chamados de combustíveis fósseis as fontes energéticas geradas pela fossilização natural de 

material orgânico, sendo o petróleo o mais utilizado no Brasil. 
c) A queima de combustíveis fósseis provoca a liberação de gases-estufa na atmosfera, o que contribui 

para o resfriamento das temperaturas globais da Terra. 
d) Os maiores responsáveis pela poluição atmosférica causada pela queima de combustíveis fósseis 

são os países periféricos, uma vez que as indústrias dos países tecnologicamente mais avançados já 
 

e) O Brasil já integra a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), contribuindo com 
tecnologia de ponta, apesar de ainda não ser autossuficiente na produção e consumo desse 
combustível fóssil. 

 

QUESTÃO CONTEXTO  
 

 

Explique o fenômeno climático apresentado na imagem a baixa e aponte a relação dele com a utilização 
dos combustíves fósseis. 
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GABARI TO 

 

 

Exercícios de aula 
 
1. c 

Os veículos que usam combustíveis com alta emissão de CO2 contribuem para a intensificação do 
efeito estufa, aumentando assim a média da temperatura terrestre e, por consequência, acarretando o 
derretimento das calotas polares. Uma solução possível é o uso dos transportes de massa, como os 
ônibus, pois, ao diminuir a quantidade de automóveis nas grandes cidades, a emissão de CO2, é 
amenizada. 
 

2. e 
A Venezuela possui a maior reserva petrolífera mundial e grande reserva de gás natural, contudo, sem 
uma diversificação econômica, o país se tornou altamente dependente destas fontes energéticas e ao 
ocorrer a queda do preço do barril de petróleo o PIB do país encolheu.  
 

3. b 
O avanço científico e tecnológico tem permitido a pesquisa por novas fontes de energia que causem 
menos impacto no meio ambiente, isso pode arrefecer a utilização do petróleo como a principal fonte 
energética dos países.  
 

4. d 
Os principais recursos energéticos utilizados são os combustíveis fósseis  petróleo, carvão mineral e 
gás natural. Sobre a distribuição deles cabe destacar que concentram-se em alguns países que detêm 
o controle da oferta e do valor, a exemplo das crises do petróleo decorrentes das ações da OPEP 
(Organização dos Países Exportadores de Petróleo). 
 

5. d 
Mesmo tendo o conhecimento que os combustíveis fósseis são prejudiciais ao meio ambiente eles 
continuam sendo os recursos energéticos mais utilizados, isso porque, dentre outras razões, as 
técnicas de extração e manuseio destes recursos já está dominado. Uma mudança de fonte de energia 
representaria uma série de pesquisas e investimentos. 
 

6. b 
O carvão mineral pode ser encontrado em vários países, com uma distribuição bem mais ampla do que 
as reservas de petróleo, porém a qualidade do carvão varia de uma localidade para outra. O carvão 
encontrado no Hemisfério Norte é bastante coqueificável, ou seja, com um grande poder de queima 
e liberação de energia, enquanto o do Brasil, por exemplo, é do tipo linhito que é pouco coqueificável.  

 

Exercícios de casa  
 
1. d 

O consumo está associado à uma demanda por energia, visto que todo o processo produtivo necessita 
de uma fonte capaz de permitir o funcionamento das máquinas, os automóveis são movidos em grande 
parte por derivados do petróleo e outros. Neste sentido, observa-se no gráfico o crescimento conjunto 
do consumo de petróleo e da população inserida em um contexto de consumo. 
 

2. e 
Todas afirmativas estão corretas ao apontar aspectos relacionados ao petróleo, tais como o início da 
exploração, a camada pré-sal no Brasil, as áreas com as maiores reservas e a situação do brasil em 
relação à este recurso energético. 
 

3. e 
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Na lista de países que mais compram petróleo quase não se encontra os países listados como os 
principais produtores, ou seja, os países que contam com as maiores reservas petrolíferas têm uma 
produção de petróleo muito maior do que sua demanda interna, sendo assim exportam para as maiores 
potências econômicas mundiais que têm uma grande demanda por recursos energéticos. 
 

4. d 
De acordo com a imagem, identifica-se que a Venezuela, enquanto o país que detém a presença de 
grandes reservas petrolíferas em seu território, é a principal fonte de fornecimento energético dos 
EUA. 
 

5. b 
Os EUA se destacam como fornecedores de gás natural principalmente após o investimento no GNL  
Gás Natural Liquefeito. A China, o maior produtor mundial de emissões, tem passado por constantes 
reduções na utilização de carvão, impulsionado pelo descontentamento popular, pela imagem 
negativa internacional e pelo esgotamento de seu modelo econômico. O Brasil se destaca como um 
dos maiores utilizadores de fontes renováveis para a geração de energia elétrica, isso se deve à grande 
utilização de hidrelétricas. 
 

6. c 
Uma das crises aconteceu em 1973 em protesto ao apoio prestado pelos Estados Unidos a Israel durante 
a Guerra do Yom Kippur. Os países árabes organizados na OPEP aumentaram o  preço do petróleo em 
mais de 400%. A outra ocorreu em 1979 durante a crise política no Irã que culminou na deposição do 
Xá Reza Pahlevi o que causou impacto no setor de produção no Irã, fazendo com que os preços 
aumentassem. Uma outra foi decorrente da Guerra do Golfo em 1991, depois que o Iraque invadiu o 
país vizinho Kuwait, um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Com a invasão das forças 
militares dos EUA e dos países aliados ao Kuwait, os iraquianos foram expulsos, contudo incendiaram 
alguns poços de petróleo do emirado provocando uma crise econômica e ecológica. 
 

7. a 
O mapa retrata as áreas de ocorrência e produção de petróleo, na Ásia Central e Ocidental. Nessas 
regiões verifica-se que grande parte da produção é destinada à exportação e é escoada, 
principalmente, por meio de oleodutos. Isso acarreta constantes disputas por parte das grandes 
potências, que são dependentes do petróleo da região, pelo controle das rotas dos oleodutos. Entre 
essas potências destacam-se países da União Europeia e os Estados Unidos. A Rússia  um dos maiores 
exportadores de petróleo do mundo , tem interesse na região visando manter o seu controle sobre 
o fluxo desse produto para os países da Europa Oriental e Meridional.  
 

8. e 
No Brasil, as reservas de carvão mineral se concentram na região Sul. O minério lá encontrado é 
utilizado, principalmente, nas indústrias siderúrgicas localizadas na região Sudeste.  
 

9. b 
É apresentada a definição de combustíveis fósseis, formados por compostos de carbono, e que ao 
passarem por um processo de decomposição de matéria orgânica acumulada durante milhões de ano 
no interior das rochas são encontrados em áreas profundas do solo ou no fundo do mar. 

 
Questão Contexto  
 
As chuvas são naturalmente ácidas, mas este fenômeno refere-se ao aumento desta acidez causado pela ação 
antrópica, o que traz prejuízos tanto à natureza quanto ao Homem. A queima de combustíveis fósseis, como 
o petróleo, aumenta consideravelmente a emissão de dióxido de carbono (CO2), também podendo ser 
encontrados enxofre (SO2), óxidos de nitrogênio e ácido sulfúrico (H2SO4). 
 
Dentre os efeitos deste fenômeno, encontram-se a acidificação dos solos, a contaminação de mananciais de 
água e a diminuição da cobertura vegetal. Como solução, destaca-se o uso de biocombustíveis. 
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RESUM O   
 

 
O governo de Napoleão Bonaparte foi responsável por consolidar os ideais burgueses implementados 
durante a Revolução Francesa. Podemos dividir o governo napoleônico em três períodos: Consulado, 
Império e Governo dos cem dias. Napoleão além de consolidar os ideais burgueses na França ele os espalhou 
pela Europa, permitindo assim o surgimento de movimentos burgueses que desencadeariam os movimentos 
de 1820-1848.  
 
Na fase do Consulado Napoleão nesse momento divida o poder com mais dois cônsules, no entanto, como 
primeiro cônsul Bonaparte concentrava todo o poder executivo em suas mãos, principalmente depois da 
Constituição do Ano X, desse modo o primeiro cônsul reestruturou a economia e as instituições burguesas, 
para isso ele criou o franco (moeda francesa) e deu empréstimos e incentivos a agricultores e industriais. O 
jovem general também reformou a educação criando os liceus e formando diversos profissionais, para o 
ensino superior criou as escolas de direito, político e técnica naval. 
 
Já o Império Napoleônico marcou a consolidação das instituições de poder da burguesia e de Napoleão já 
que sua popularidade havia crescido imensamente, principalmente por conseguir dominar a crise que 
assolava a França, isso possibilitou sua vitaliciedade no poder após outra constituição, o império foi 
totalmente diferente das monarquias francesas, já que agora a burguesia e suas instituições estavam no 
poder.  
 
Nesse momento começa a expansão Francesa, Napoleão e a burguesia francesa desejava levar os ideais e 
instituições da revolução a todos os países, eles também almejavam conquistar a hegemonia comercial e 
industrial europeia. Para isso Napoleão decretou o Bloqueio Continental, proibindo os países europeus de 
comercializar com a Inglaterra e invadiu os países que o desobedeciam, no entanto, o bloqueio deu errado 
de diversas maneiros inclusive por parte dos franceses que não conseguiam suprir a oferta inglesa.  
 
Após diversas vitórias, Napoleão amarga sua derrota na Rússia em 1812 perdendo em torno de quinhentos mil 
homens, assim com essa perda o imperador amargou sua derrota para a Sexta Coligação (Prússia, Áustria, 
Rússia e Inglaterra) na Batalha das Nações em 1813. Com a entrada da coligação em Paris em 1814, Napoleão 
assina o Tratado de Foitnebleu onde abdica do trono e se compromete a exilar-se na Ilha de Elba no 
Mediterrâneo. 
 
A última fase do período napoleônico foi o governo dos 100 dias em 1815, ainda em seu exílio Napoleão é 
resgatado da ilha e desembarca na França acompanhado de mil soldados fiéis, tira o rei Luís XVIII do poder 
que foge para Bélgica. Bonaparte retoma os planos de expansão mas é derrotado na famosa batalha de 
Waterloo e é novamente exilado em Santa Helena onde morre em 1821. 
 

EXERCÍ CI OS DE AULA  
 

 

1. Sobre o Período Napoleônico é correto afirmar que:   
a) as campanhas napoleônicas apoiaram o movimento denominado Conjura dos Iguais e 

disseminaram os ideais do proletariado revolucionário francês.  
b) de uma maneira geral, pode ser apontado como o momento em que se consolidaram as 

instituições burguesas na França.  
c) Portugal, tradicional aliado da França, foi um dos primeiros países a aderir ao Bloqueio Continental 

em troca da ajuda na transferência da família real para a colônia Brasil.  
d) o império foi marcado pelos acordos de paz com a Inglaterra, que via na França uma aliada na 

propaganda da mentalidade capitalista burguesa.  
e) a ascensão do império de Bonaparte foi concretizada a partir dos acordos políticos na Península 

Ibérica, evitando as lutas nacionalistas e oposicionistas. 
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2. O Código Civil Napoleônico, promulgado em 1804 e inspirado no Direito Romano, foi fonte de 
diretrizes legais para os países ocidentais capitalistas porque:  
a) assegurava a igualdade civil entre os indivíduos.  
b) extinguia a escravidão nas colônias.  
c) instituía o direito de greve.  
d) limitava o direito à propriedade. 
 

3. 
encontrar um outro na multidão para reproduzir  

(Napoleão Bonaparte).   

Sobre o período napoleônico (1799-1815), podemos afirmar que:  
a) consolidou a revolução burguesa na França através da contenção dos monarquistas e jacobinos.  
b) manteve as perseguições religiosas e o confisco das propriedades eclesiásticas iniciadas durante a 

Revolução Francesa.  
c) enfrentou a oposição do exército e dos camponeses ao se fazer coroar imperador dos franceses.  
d) favoreceu a aliança militar e econômica com a Inglaterra, visando à expansão de mercados.  
e) anulou diversas conquistas do período revolucionário, tais como a igualdade entre os indivíduos e 

o direito de propriedade. 
 

4. -
a que um Governo recorre para manter-  

(N. Bobbio, Dicionário de Política.)  

 
  foi aplicado em sua forma típica, na 

revolução Francesa,  
a) durante a reação aristocrática de 1787 1788  
b) por Napoleão Bonaparte, na fase do Diretório  
c) no período da ditadura do Comitê de Salvação Pública  
d) pelos girondinos contra os bonapartistas  
e) por Luís XVI contra os camponeses da Vendéia 
  

5. "(...) de maneira geral, essa fase pode ser apontada como o momento em que se consolidam as 
instituições burguesas na França e está exerce uma crescente hegemonia na Europa." Em relação à 
Revolução Francesa, o texto refere-se ao período  
a) jacobino.  
b) girondino.  
c) montanhês.  
d) napoleônico.  
e) dantoniano. 
 

6. "Senhor do continente, Napoleão disseminou pelos países conquistados os princípios liberais franceses 
(...) e derrubou as velhas estruturas aristocráticas. Assim, os sucessos militares desde a Revolução 
deviam-se, em grande parte, aos princípios ideológicos franceses contra as tiranias do Antigo Regime. 
Entretanto, quando, no período imperial, a invasão foi acompanhada da exploração das populações 
locais e da submissão à França, os sucessos militares foram substituídos pela resistência dessas 
populações e pelo fracasso das conquistas napoleônicas."  
Ao fenômeno descrito no texto pode-se associar que:  
a) a imposição do domínio napoleônico na península Ibérica e na Rússia desembocou na luta 

nacionalista dessas regiões e no início da lenta decadência de Bonaparte.  
b) as guerras de conquista napoleônicas objetivavam eliminar as manifestações nacionalistas e liberais 

decorrentes das idéias implantadas pela Revolução.  
c) o domínio francês sobre as nações européias incentivou e promoveu as revoltas liberais no século 

XIX e retardou os movimentos de independência das colônias da América.  
d) o embargo econômico imposto à Inglaterra favoreceu o desenvolvimento de países emergentes e 

enfraqueceu a economia britânica e o poder militar de Bonaparte.  
e) a hegemonia francesa sobre o continente resultou da neutralização de países poderosos, como a 

Inglaterra, a maior potência econômica do período. 
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EXERCÍ CI OS DE CASA 
  

 

1. Pode-se afirmar que embora a consolidação das conquistas burguesas da Revolução de 1789 é devida 
a Napoleão Bonaparte, durante o Império ele também:  
a) tratou a população civil e os governos dos países ocupados conforme os princípios da Revolução 

Francesa.  
b) abalou o maior dos legados revolucionários: os princípios da igualdade, da liberdade e da 

fraternidade.  
c) promoveu a edificação dos ideais do Estado Liberal: o regime republicano e a democracia 

representativa.  
d) estimulou as lutas anticoloniais através da difusão da ideia do militarismo como forma de controle 

do poder. 
e) implantou uma das mais radicais ditaduras populares que culminou no estabelecimento da Era do 

Terror.  
  

2. As campanhas militares napoleônicas impuseram o domínio do Estado francês sobre diversas nações 
europeias. Um dos efeitos dessas campanhas foi:  
a) a disseminação dos princípios liberais franceses, especialmente o Código Civil, que abalou as 

velhas estruturas aristocráticas.  
b) o fortalecimento dos fundamentos do Estado oligárquico, com a retomada dos privilégios dos 

antigos senhores feudais.  
c) a ampliação do poder eclesiástico sobre a estrutura do Estado, a partir de uma bula assinada pelo 

papa Pio VII e Napoleão.  
d) a destruição do poderio naval dos ingleses, com graves consequências para o comércio de suas 

manufaturas.  
e) a proliferação dos ideais jacobinos, difundidos intensamente pelos soldados franceses nas regiões 

conquistadas.  
 

3. O mapa a seguir mostra a Europa Ocidental nos anos iniciais do século XIX. A situação assinalada 
resultou na vinda da Corte Portuguesa para o Brasil, em 1808.  

 

 
 

Portanto, o mapa retrata:  
a) O Tratado de Comércio e Navegação, assinado entre D. João e Lord Strangford, que garantia 

liberdade comercial para ingleses e portugueses.  
b) O Tratado de Fontainebleau, assinado por França e Espanha, que supunha a invasão de Portugal e 

divisão de suas colônias.  
c) A Convenção Secreta, acordo entre Inglaterra e Portugal, que determinava a defesa marítima dos 

lusitanos pelos ingleses.  
d) o Bloqueio Continental determinado por Napoleão Bonaparte, que proibia os países europeus de 

comercializarem com os ingleses. 
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4. Durante o império de Napoleão Bonaparte (1804-1814), foi instituído um Catecismo, que orientava a 
relação dos indivíduos com o Estado.  
O cristão deve aos príncipes que o governam, e nós devemos particularmente a Napoleão 1o, nosso 
imperador, amor, respeito, obediência, fidelidade, serviço militar, os impostos exigidos para a 
conservação e defesa do império e de seu trono; nós lhe devemos ainda orações fervorosas pela sua 
salvação, e pela prosperidade espiritual e material do Estado.  

(Catecismo Imperial de 1806.)  

 
O conteúdo do Catecismo contradiz o princípio político da cidadania estabelecido pela Revolução de 
1789, porque: 
a) o cidadão participa diretamente das decisões, sem representantes políticos e comandantes 

militares.  
b) a cobrança de impostos pelo Estado impede que o cidadão tenha consciência de seus direitos.  
c) a cidadania e a democracia são incompatíveis com as formas políticas da monarquia e do império.  
d) o cidadão foi forçado, sob o bonapartismo, a romper com o cristianismo e o papado.  
e) o cidadão reconhece os poderes estabelecidos por ele e obedientes a leis. 
 

5. Napoleão Bonaparte, para os franceses, foi  
"... o mais bem-sucedido governante de sua longa história. Triunfou gloriosamente no exterior, mas, 
em termos nacionais, também estabeleceu ou restabeleceu o mecanismo das instituições francesas 
como existem até hoje."  

(HOBSBAWM, Eric J. A era das revoluções. 1789-1848.  p.94).  

 
"Foi preciso esperar a consolidação napoleônica para haver um novo interesse pela indústria."  

(FALCON, Francisco e MOURA, Gerson. A formação do m undo contemporâneo. p 35).  

  
Levando em consideração as medidas e as transformações do período napoleônico, assinale a 
alternativa correta: 
a) As principais reformas napoleônicas durante o Consulado foram: a institucionalização do Código 

Civil em  1804, garantindo a liberdade individual, a igualdade perante a lei e o direito à 
propriedade privada, a proibição  de organização sindical operária e a criação da Sociedade de 
Fomento à Indústria, para incentivar o  desenvolvimento da indústria francesa.   

b) A França, no início do século XVIII, já era um país que apresentava embriões de uma sociedade 
capitalista,  cujas forças dinâmicas apontavam para um desenvolvimento industrial autêntico, o 
que foi interrompido com  a agitação revolucionária e só retomado com a Era Napoleônica.   

c) As Guerras Napoleônicas na Europa desorganizaram a economia do continente e retardaram a 
difusão das  instituições impulsionadoras do capitalismo. 

d) A Era Napoleônica fortaleceu os ideais aristocráticos do Antigo Regime colocando a França como 
uma  nação-moderna.   

 

6. Leia este texto:  
Antes, Napoleão havia levado o Grande Exército à conquista da Europa. Se nada sobrou do império 
continental que ele sonhou fundar, todavia ele aniquilou o Antigo Regime, por toda parte onde 
encontrou tempo para fazê-lo; por isso também, seu reinado prolongou a Revolução, e ele foi o 
soldado desta, como seus inimigos jamais cessaram de proclamar.  

 (LEFEBVRE, Georges. A Revolução Francesa. São Paul o: IBRASA, 1966. p. 573.) 

  
Tendo-se em vista a expansão dos ideais revolucionários proporcionada pelas guerras conduzidas por 
Bonaparte, é CORRETO afirmar que:  
a) os governos sob influência de Napoleão investiram no fortalecimento das corporações de ofício e 

dos monopólios. 
b) as transformações provocadas pelas conquistas napoleônicas implicaram o fortalecimento das 

formas de trabalho compulsório.  
c) Napoleão, em todas as regiões conquistadas, derrubou o sistema monárquico e implantou 

repúblicas.  
d) o domínio napoleônico levou a uma redefinição do mapa europeu, pois fundiu pequenos 

territórios, antes autônomos, e criou, assim, Estados maiores. 
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7. Pode-se afirmar que a Era Napoleônica permitiu a consolidação da ordem burguesa porque  
a) anulou o direito à propriedade privada e proibiu a organização de greves e sindicatos.  
b) garantiu os princípios de igualdade jurídica e de liberdade, com a aprovação do Código Civil.  
c) extinguiu a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão do início da Revolução Francesa.  

           d) colocou em segundo plano os ideais iluministas ao implantar o Império e empreender guerras.  
           e) fortaleceu os grupos reacionários, favoráveis às medidas sociais do Período do Terror.  
 

8. Entre 1814-1815, representantes das nações europeias reuniram-se no chamado Congresso de Viena.  
As principais discussões desses encontros giraram em torno:  
a) Da adoção do Código Napoleônico por todos os Estados europeus, como forma de modernizar as 

instituições sociais e adequá-las ao desenvolvimento capitalista do período.  
b) Da reorganização da Europa após as guerras napoleônicas, procurando garantir à burguesia os 

avanços conquistados após anos de revoluções.  
c) Da definição de fronteiras e governantes europeus a partir da ideia de legitimidade, isto é, a 

restauração do poder e das divisões territoriais anteriores à Revolução Francesa.  
d) Da necessidade de banir definitivamente os princípios fundamentais do Antigo Regime, tais como 

a desigualdade jurídica, a dominação aristocrática e o absolutismo.  
e) Da implementação do Parlamentarismo como a única forma de garantir a dominação aristocrática 

e a restauração das dinastias destronadas pelas revoluções. 
 

9. Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, uma realização de Napoleão Bonaparte,  que 
representou uma consolidação das ideias da Revolução Francesa.   
a) O impedimento do retorno do uso de títulos de nobreza, reivindicado pelos seus generais e pela 

burguesia francesa que desejava tornar-se a nova elite do país.  
b) A criação do Código Civil, inspirado no direito romano e nas leis do período revolucionário, que, 

na sua essência, vigora até hoje na França.  
c) A abolição da escravidão nas colônias francesas, reafirmando o princípio da liberdade presente na 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão.  
d) A realização de uma reforma agrária, prometida, mas não efetivada, pelos jacobinos, o que garantiu 

a popularidade de Napoleão entre os camponeses.  
e) A criação da Constituição Civil do Clero, que proibiu toda forma de culto religioso no território 

francês. 
 

QUESTÃO CONTEXTO 
  

 
O período do consulado napoleônico foi um período de consolidação dos ideais burgueses e de recuperação 
da economia e das instituições francesas. Cite uma medida para esta recuperação econômica e uma 
consolidação dos ideais. 
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GABARI TO 

 

 
 
 

Exercícios de aula  
 
1. b 

Napoleão terminou de consolidar as instituições da revolução francesa  que estavam em crise.  
 

2. a 
A igualdade civil é o principal ponto da burguesia desde o início da revolução francesa; 
 

3. a 
Bonaparte consolidou os ideais por meio da força também, contra os monarquistas principalmente.  
 

4. c  
O terror jacobino foi imposto durante a crise enfrentada pelas invasões estrangeiras. 
 

5. d 
Bonaparte levou a França para uma posição de destaque e de hegemonia na Europa. 
 

6. a  
Napoleão acabou por sofrer diversos tumultos populares nos países dominados o que ocasionou em sua 
derrota. 

 

Exercícios de casa  
 
1. b 

Napoleão expandiu os ideais revolucionários pela Europa. 
 

2. a 
O código civil foi a ponta da espada dos princípios liberais defendidos por napoleão já que concentrava 
os ideais burgueses nesse documento. 
 

3. d 
O bloqueio continental foi um dos maiores eventos do período, nada parecido havia sido feito antes, 
como algo desse tipo uma das suas consequências foi a vinda da corte portuguesa para o Brasil.  
 

4. e 
A instituição de catecismo ofende diversos princípios da revolução francesa. 
 

5. a 
A missão do consulado era recuperar a França da profunda crise que esta havia se metido, assim este 
recuperou a economia e as instituições. 
 

6. d 
Napoleão expandiu a revolução e redefiniu os mapas europeus criando estado novos como a 
Confederação do Reno. 
 

7. b 
O código civil tem a enorme importância dada a ele por consolidar ali os ideais burgueses batalhados 
por anos. 
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8. c 

O congresso de Viena reestabeleceu as monarquias que foram depostas por Napoleão. 
 

9. b 
O código civil foi inspirador para diversos sistemas de leis que foram usados no mundo inteiro. 

    

Questão Contexto 
 
Os ideais da burguesia foram consolidados por meio do Código Civil napoleônico, além de outras medidas 
como a instituição de concursos públicos para cargos administrativos, para a recuperação econômica 
Napoleão criou a Sociedade de Fomento a Indústria. 



 

 
H

is
. 

His. 
 
Professor: Renato Pelizzari 
Monitor:  Octavio Correa 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
H

is
. 

 

As Revoluções Francesas  
23/ 25 

abr 
 
 

RESUM O   
 

 
Período Pré-Revolucionário 
 
Iniciada em 1789 com a queda da Bastilha, a Revolução Francesa repercutiu imediatamente em todo o 
Ocidente, acelerando o processo de transição do feudalismo para o capitalismo e do absolutismo para as 
formas mais democráticas de governo. A Revolução Francesa estimulada pelas ideias iluministas, colocou ao 
fim do Antigo Regime francês. Devido às dimensões que esse processo revolucionário tomou, a maioria dos 
historiadores considera que ele marcou o fim da Idade Moderna e o início a Idade Contemporânea. 
 
Dentre os fatores que resultaram na Revolução Francesa estão problemas econômicos a década de 1780 foi 
muito ruim para a agricultura francesa, com escassas colheitas devido a problemas climáticos a fome era 
presente tanto no campo como nas cidades. Os problemas com as colheitas refletiam também na economia, 
já que a agricultura era o setor mais importante, a falta de alimentos causou uma inflação generalizada devido 
a baixa oferta. 
 
Os gastos da França em guerras, como a derrota na Guerra dos Sete Anos, o apoio aos Estados Unidos na sua 
Independência e os altos gastos da aristocracia também fizeram com que o país entrasse em uma grave crise 
econômica. Somando os fatores econômicos com uma política fiscal que privilegiava os ricos e religiosos 
com isenção de impostos fizeram com que o povo francês se rebelasse. 
 
Outro importante fator é que a França era organizada socialmente com uma estrutura fortemente 
hierarquizada, dividida entre Primeiro Estado (clero), Segundo Estado (nobreza) e Terceiro Estado (alta e 
baixa burguesia, camponeses e trabalhadores urbanos). Além da isenção fiscal o primeiro e segundo estado 
detinham outros inúmeros privilégios como as penas de morte que eram de decapitação para os nobres e 
clérigos e de enforcamento para os do terceiro estado. 
 
Para remediar essa situação o rei convocou primeiro a Assembleia dos Notáveis em 1787, a reunião contava 
somente com os nobres e religiosos apontados pelo rei e tinha o caráter consultivo, essa era a primeira 
tentativa para fazer o primeiro e segundo estado pagarem impostos que em nada resultou. A segunda 
tentativa foi em 1789 com a convocação dos Estados Gerais, agora os membros eram eleitos pelos súditos, o 
voto era por estado o que fazia o primeiro e segundo estado unirem-se para votar. O impasse era tão grande 
que o terceiro estado abandonou a assembleia e formou seu próprio parlamento a Assembleia Nacional 
Constituinte. 
 
Fases da revolução  
 
O período revolucionário pode ser dividido em quatro fases: a Assembleia Nacional Constituinte, fase inicial 
da revolução, em que foi aprovada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão; a Monarquia 
Constitucional, esta fase derrubou todos os privilégios da nobreza e clero e instituiu a Assembleia como 
instituição soberana, nesse período começaram as divisões políticas com os Girondinos representados pela 
alta burguesia (donos de terras e manufaturas)  e uma nobreza esclarecida, ao Jacobinos eram formados por 
uma baixa burguesia (donos de pequenos comércios) e os pobres operários e fazendeiros, essa divisão 
ocorreu pelo tamanho gigantesco do terceiro estado que era heterogêneo com vários subgrupos e detinha 
aspirações diferentes quando não antagônicas. A fase da Assembleia durou até a tentativa de fuga do casal 
real em 1791(que queria concentrar reforços no exterior) sua posterior execução acusados de traição em 1793.  
 
 Convenção Nacional, fase republicana, inspirada nas ideias democráticas de Rousseau, sob liderança dos 
jacobinos; após a captura da família real, o povo declara a república nas réus de Paris, nesse período os 
Jacobinos tomam a maioria dos assentos na Convenção e colocam em prática suas reformas democráticas, 
como o fim da escravidão na metrópole e nas colônias, o período no entanto foi de diversas mortes, foi criado 
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o Comitê de Salvação Pública que seria uma espécie de fiscalização do processo revolucionário, com ele 
o período terminou com a morte de 

Robespierre. 
 
 O Diretório, momento final da revolução, caracterizado pela restauração girondina, essa restauração veio 
acompanhada de diversas crises e protestos populares nas cidades francesas já que os girondinos 
governavam por ideais mais elitistas, um marco desse movimento foi o reestabelecimento da escravidão o 
que foi um fator importantíssimo para a revolução haitiana que se desencadeou depois dessa ordem de Paris, 
o período terminou com o golpe 18 Brumário dado por Napoleão Bonaparte com apoio da alta burguesia 
francesa que terminou com a crise política e social além de consolidar os ideais burgueses.  
 
 

EXERCÍ CI OS DE AULA  
 

 

1. Algumas transformações que antecederam a Revolução Francesa podem ser exemplificadas pela 
mudança de significado da palavra "restaurante". Desde o final da Idade Média, a palavra 'restaurant' 
designava caldos ricos, com carne de aves e de boi, legumes, raízes e ervas. Em 1765 surgiu, em Paris, 
um local onde se vendiam esses caldos, usados para restaurar as forças dos trabalhadores. Nos anos 
que precederam a Revolução, em 1789, multiplicaram-se diversos 'restaurateurs', que serviam pratos 
requintados, descritos em páginas emolduradas e servidos não mais em mesas coletivas e mal 
cuidadas, mas individuais e com toalhas limpas. Com a Revolução, cozinheiros da corte e da nobreza 
perderam seus patrões, refugiados no exterior ou guilhotinados, e abriram seus restaurantes por conta 
própria. Apenas em 1835, o Dicionário da Academia Francesa oficializou a utilização da palavra 
restaurante com o sentido atual. 

 
A mudança do significado da palavra restaurante ilustra 
a) a ascensão das classes populares aos mesmos padrões de vida da burguesia e da nobreza. 
b) a apropriação e a transformação, pela burguesia, de hábitos populares e dos valores da nobreza.  
c) a incorporação e a transformação, pela nobreza, dos ideais e da visão de mundo da burguesia. 
d) a consolidação das práticas coletivas e dos ideais revolucionários, cujas origens remontam à Idade 

Média. 
e) a institucionalização, pela nobreza, de práticas coletivas e de uma visão de mundo igualitária.  
 

2. Nas diversas etapas da Revolução Francesa, a Constituição Civil do Clero, a execução de Luís XVI e o 
fim da rebelião da Vendéia ocorreram, respectivamente:  
a) durante o Terror Jacobino, à época de Napoleão Bonaparte e no período da Monarquia 

Constitucional.  
b) durante o Consulado, à época do Terror Jacobino e no período da Convenção Thermidoriana.  
c) durante a Monarquia Constitucional, à época da Convenção e no período de funcionamento do 

Diretório.  
d) durante o Terror Jacobino, à época da Monarquia Constitucional e no período de Napoleão 

Bonaparte.  
e) Durante a convenção thermidoriana, à época de Napoleão Bonaparte e no período da Monarquia 

Constitucional. 
 

3. Abolição da escravidão; fim dos privilégios; limite aos preços dos gêneros alimentícios; criação  
do ensino gratuito obrigatório; concessão de terras aos camponeses. Estas foram medidas tomadas 
pelo:  
a) adepto da escola econômica fisiocrática, o francês Turgot. 
b) jovem general, recém-chegado do Egito, Napoleão Bonaparte. 
c) líder jacobino, Robespierre, conhecido como "o Incorruptível". 
d) primeiro-ministro francês, cardeal de Richelieu, a concluídas por seu sucessor, cardeal Mazarino.  
e) "Rei-Sol", Luís XIV, juntamente com seu ministro Colbert. 
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4. Durante a Revolução Francesa, a radicalização, típica da "Época da Convenção" (1792-5), caracteriza-
se pela: 
a) Promulgação da "Declaração Universal dos Direitos do Homem". 
b) aprovação da "constituição civil do clero" por Luiz XVI. 
c) instituição de um regime político e social de caráter democrático - o Diretório. 
d) criação de tribunais revolucionários e a abolição dos direitos senhoriais. 
e) pacificação da Europa, a partir da paz entre a França e a Inglaterra. 

 

5. A queda na produção de cereais, às vésperas da Revolução Francesa de 1789, desencadeou uma crise 
econômica e social, que se manifestou 
a) na alta dos preços dos gêneros alimentícios, na redução do mercado consumidor de manufaturados 

e no aumento do desemprego.  
b) no aumento da exploração francesa sobre o seu império colonial, na reação da elite colonial e no 

início do movimento de independência.  
c) no abrandamento da exploração senhorial sobre os servos, na divisão das terras dos nobres 

emigrados e na suspensão dos direitos constitucionais.  
d) na decretação, pelo rei absolutista, da lei do preço máximo dos cereais, na expansão territorial 

francesa e nas guerras entre países europeus.  
e) na intensificação do comércio exterior francês e no aumento da exportação de tecidos para a 

Inglaterra, que foi compensada pela compra de vinhos ingleses 

 

6. A famosa frase atribuída a Luís XIV: "O Estado sou eu", define:  
a) o absolutismo;  
b) o iluminismo,  
c) o liberalismo;  
d) o patriotismo do rei;  
e) a igualdade democrática 

 

 

EXERCÍ CI OS DE CASA   

  

 

1. No contexto da Revolução Francesa, a organização do Governo Revolucionário significou uma forte 
centralização do poder: o Comitê de Salvação Pública, eleito pela Convenção, passou a ser o efetivo 
órgão do Governo.... Havia ainda o Comitê de Segurança Geral, que dirigia a polícia e a justiça, sendo 
que estava subordinado ao Tribunal Revolucionário que tinha competência para punir, até a morte 
todos os suspeitos de oposição ao regime.  

 
O conjunto de medidas de exceção adotadas pelo Governo revolucionário deu margem a que essa 
fase da Revolução viesse a ser conhecida como: 
a) os Massacres de Setembro. 
b) o Período do Terror. 
c) o Grande Medo. 
d) o Período do Termidor 
e) o Golpe do 18 Brumário. 

 

2. 
 

(Discurso de Robespierre na Convenção)  
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A fala de Robespierre ocorreu num dos períodos mais intensos da Revolução Francesa. Esse período 
caracterizou-se:  
a) pela fundação da monarquia constitucional, marcada pelo funcionamento da Assembleia Nacional.  
b) pela organização do Diretório, marcado pela adoção do voto censitário.  
c) pela reação termidoriana, marcada pelo fortalecimento dos setores conservadores.  
d) pela convocação dos Estados Gerais, que pôs fim ao absolutismo francês.  
e) pela criação do Comitê de Salvação Pública e a radicalização da revolução. 

 

3. Do ponto de vista social, pode-se afirmar, sobre a Revolução Francesa:  
a) teve resultados efêmeros, pois foi iniciada, dirigida e apropriada por uma só classe social, a 

burguesia, única beneficiária da nova ordem.  
b) fracassou, pois, apesar do terror e da violência, não conseguiu impedir o retorno das forças sócio-

políticas do Antigo Regime.  
c) nela coexistiram três revoluções sociais distintas: uma revolução burguesa, uma camponesa e uma 

popular urbana, a dos chamados sans-culottes.  
d) foi um fracasso, apesar do sucesso político, pois, ao garantir as pequenas propriedades aos 

camponeses, atrasou, em mais de um século, o processo econômico da França.  
e) abortou, pois a nobreza, sendo uma classe coesa, tanto do ponto de vista da riqueza, quanto do 

ponto de vista político, impediu que a burguesia a concluísse. 
 

4. As Revoluções Inglesas do século XVII e a Revolução Francesa são, muitas vezes, comparadas. Sobre 
tal comparação, pode-se dizer que  
a) é pertinente, pois são exemplos de processos que resultaram em derrota do absolutismo 

monárquico; no entanto, há muitas diferenças entre elas, como a importante presença de questões 
religiosas no caso inglês e o expansionismo militar francês após o fim da revolução.  

b) é equivocada, pois, na Inglaterra, houve vitória do projeto republicano e, na França, da proposta 
monárquica; no entanto foram ambas iniciadas pela ação militar das tropas napoleônicas que 
invadiram a Inglaterra, rompendo o tradicional domínio britânico dos mares.  

c) é pertinente, pois são exemplos de revolução social proletária de inspiração marxista; no entanto 
os projetos 
vitoriosos na França (os -  

d) é equivocada, pois, na Inglaterra, as revoluções tiveram caráter exclusivamente religioso, e, na 
França, representaram a vitória definitiva da proposta republicana anticlerical; no entanto ambas 
foram movimentos anti-absolutistas.  

e) é pertinente, pois são exemplos de revoluções burguesas; no entanto, na Inglaterra, as lutas foram 
realizadas e controladas exclusivamente pela burguesia, e, na França, contaram com grande 
participação de amponeses e de operários 

 

5. A sociedade dos Amigos dos Direitos do Homem e do Cidadão não teria pedido tão depressa a 
supressão da realeza se o rei, fiel a seus juramentos, os tivesse como um dever seu. Agora, conjuramo-

 
(Mensagem dos Cordellers à Constituinte)  
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O fim da monarquia foi um dos momentos mais importantes da Revolução Francesa. Sobre ele é 
correto afirmar que:  
a) a República marca o início de um período de mobilização popular liderado pelo girondinos; esse é 

o momento em que se constituem os comitês revolucionários e onde se destaca a figura do 
Robespierre.  

b) com a República foram abolidos os direitos feudais e assinada a Declaração dos Direitos do Homem 
e do Cidadão, pondo um fim nos privilégios da aristocracia.  

c) o novo regime caracterizou-se pela adoção de uma constituição conservadora onde o voto era 
censitário e o poder executivo era entregue a cinco Diretores.  

d) a tomada da Bastilha marca o início do período republicano onde se consolidam as conquistas 
burguesas obtidas durante a monarquia constitucional, como o direito à propriedade, à liberdade 
e à igualdade perante a lei.  

e) ameaçado pela contrarrevolução externa e pressionado pelas massas populares, o governo 
republicano girondino perde o poder para o grupo jacobino, que dá início ao  período conhecido 

 
 

6. Com relação à revolução do capitalismo na Europa Ocidental, assinale a alternativa correta.  
a) 

seu desenvolvimento a colonização do continente americano feita por Portugal e Espanha.  
b) Nos países onde se manteve o regime de exploração servil do camponês processou-se mais 

rapidamente o desenvolvimento da produção capitalista.  
c) A política de tolerância religiosa, promovida pela Igreja Católica nos séculos XVI e XV, possibilitou 

aos comerciantes judeus um período de tranquilidade, favorecendo a acumulação de riquezas nos 
estados europeus.  

d) d) A Inglaterra foi o estado onde, pela primeira vez, se consolidou o ritmo de produção industrial, 
característica  

e) e) A consolidação do Estado absolutista, ocorrida na Inglaterra ao longo do século XVII, foi 
fundamental para o  seu desenvolvimento econômico. 

 

7. A Revolução Francesa eliminou privilégios do Antigo Regime, difundindo os princípios da liberdade, 
da igualdade e da fraternidade. Napoleão Bonaparte adotou medidas que violaram esses princípios. 
Assinale a alternativa que contém uma dessas medidas.  
a) A ratificação da reforma agrária realizada pela Revolução.  
b) O congelamento de preços, por meio da decretação da Lei do Máximo.  
c) A proibição, no Código Civil Napoleônico, de greves operárias.  
d) A manutenção do Consulado.  
e) O Tratado de Tilsit. 

 

8. 
ou se se 
demais identificado aos interesses da humanidade, tem demasiada influência sobre todas as partes do 
mundo para que os povos, em outras circunstâncias, dele não se lembrem e não sejam levados a 

 
(Kant, O Conflito das Faculdades, 1978).  

O texto trata:  
a) do iluminismo e do avanço irreversível do conhecimento filosófico; revelando-se falso nos seus 

prognósticos sobre o futuro político constitucional.  
b) do retorno do Antigo Regime, na Europa, depois do fracasso da revolução Francesa, revelando-se 

incapaz de vislumbrar o futuro da história.  
c) da Revolução Francesa, dos seus desdobramentos políticos e constitucionais, revelando a 

clarividência do autor sobre sua importância e seu futuro.  
d) da Revolução Inglesa, do impacto que causou no mundo, com seus princípios liberais e 

constitucionais, revelando-se profético sobre seu futuro.  
e) do despotismo ilustrado, dos seus princípios filosóficos e constitucionais e de seu impacto na 

política europeia, revelando caráter premonitório. 
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9. Os revolucionários franceses de 1789 idealizavam a construção de uma sociedade baseada em:  
a) ausência de propriedade privada.  
b) ausência de Estado.  
c) escravidão e patriarcalismo.  
d) liberdade, igualdade e fraternidade.  
e) mando político das minorias. 

 
 

QUESTÃO CONTEXTO 
  

 
A revolução francesa foi um marco na política mundial, lançando as bases para as lutas do liberalismo que 
estavam por vir e outras lutas no mundo inteiro. Podemos dizer como uma delas a Revolução Haitiana onde 

ública da américa 
latina. Explique o fator direto que influenciou a revolução haitiana.  
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GABARI TO 

 

 
 
 

Exercícios de aula  
 
1. b 

A burguesia apesar de querer por fim aos privilégios aristocratas, eles imitavam seus hábitos luxuosos.  
 

2. c  
O exercício traz marcos temporais dos diferentes estágios da revolução francesa, sendo que o último já 
é parte da crise que resultaria no golpe do 18º Brumário. 
 

3. c 
Essas medidas que atendiam o anseio das camadas populares somente poderiam ter sido atendidas pelos 
Jacobinos, que eram alinhados ao povo. 
 

4. d 
Os tribunais revolucionários faziam parte do Comitê de Salvação Pública que era responsável pela 
manutenção da revolução. 
 

5. a 
A inflação generalizado somada ao desemprego lançou a França um uma enorme rescisão econômica 
que acelerou o processo revolucionário. 
 

6. a 
A frase do rei sol é auto explicativa, não há nada mais absolutista que personificar o poder.  
 

Exercícios de casa  
 
1. b 

O período do terror foi caracterizado pelos julgamentos e pelas decapitações em massa, esse movimento 
foi uma tentativa de consolidar o poder jacobino. 
 

2. e 
A radicalização de Robespierre tinha a justificativa de assegurar o andamento da revolução sob o 
comando jacobino. 
 

3. c  
O terceiro estado era tão heterogêneo que seria incapaz unificar o interesse de todos os subgrupos 
integrantes. 
 

4. a 
As duas revoluções tinham o iluminismo em comum e por isso podem ser comparadas, mas contavam 
com mais diferenças como as citadas no exercício. 
 

5. e 
A república francesa foi fundada como resposta as invasões estrangeiras que tentavam terminar a com a 
revolução. 
 

6. d 
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A revolução industrial tomou primeiro lugar na Inglaterra pois este país já havia uma burguesia 
consolidada na política e na economia. 
 

7. c 
O fim do direito de greve foi uma violação do principio de resistência a opressão, no entanto Napoleão 
estava mais para o lado dos patrões que o colocou no trono. 
 

8. c 
Kant percebeu tamanha ruptura da revolução francesa dizendo que, mesmo se ela fracassasse ela deveria 
ser lembrada pelo seu tamanho. 
 

9. d 
Os lemas citados eram o norte para a construção da sociedade francesa, mas não é por isso que cada 
classe interpretasse as palavras a seu modo. 

 

Questão Contexto 
 
A volta do regime escravista pelos girondinos foi um dos principais motivos para o estopim para as revoltas 
que terminaram por declarar a independência haitiana. 
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Romantismo  Poesia  2ª geração 
25/ 27 

abr 
 

RESUM O   
 

 
Entender o contexto do Romantismo a cada geração é fundamental, a fim de observar como ocorreu 

uma transformação de ideias e sentimentos por parte do eu lírico. A linguagem subjetiva e o sentimentalismo 
prevalecem. Entretanto, a geração Ultrarromântica desvincula-se dos acontecimentos de mundo e focaliza 
em suas emoções, enquanto que posteriormente, na geração Condoreira, a poesia carrega um valor mais 
social. 
 
2ª Geração Romântica 

 
Com inspiração nas obras dos poetas Lord Byron e Goethe, a Segunda Fase do Romantismo, 

depois da independência do Brasil, os poetas começaram a se desvincular do compromisso com a 
nacionalidade, exaltado na geração anterior e, com isso, há uma expressão maior de seus sentimentos, numa 
posição egocêntrica de desinteresse ao contexto histórico. 

 
Os ideais da Revolução Francesa - grande marco para o início do Romantismo na Europa -

pagados com a mesma força e, nesse período, o homem passa 

ser humano com a vida, uma sensação de falta de conexão com a realidade. Tudo isso provoca um 
pessimismo no eu-lírico, causando uma aproximação com a morte e atração pelo elemento 
noturno/ obscuro.  
 
Características principais: 

● pessimismo 
● atração pela noite/ noturno 
● sentimentalismo 
● fuga à realidade 
● idealização amorosa 
● a amada/ musa inatingível 
● figura feminina representando a pureza - anjo, criança, virgem 
● idealização do amor x medo de amar 

 
Dentre os principais autores da época, podemos citar: Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu, 

Fagundes Varela e Junqueira Freire. 
 
 
*****************************TEXTOS DE APOIO********************************* 
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EXERCÍ CI OS DE AULA   
 

  

1. Leia atentamente os versos seguintes: 
  
Eu deixo a vida com deixa o tédio 
Do deserto o poeta caminheiro 
- Como as horas de um longo pesadelo 
Que se desfaz ao dobre de um mineiro.  
  
Esses versos de Álvares de Azevedo significam a: 
a) revolta diante da morte. 
b) aceitação da vida como um longo pesadelo. 
c) aceitação da morte como a solução. 
d) tristeza pelas condições de vida. 
e) alegria pela vida longa que teve. 
 

2. Se uma lágrima as pálpebras me inunda, 
Se um suspiro nos seios treme ainda, 
 
É pela virgem que sonhei...que nunca 
Aos lábios me encostou a face linda!  

(Álvares de Azevedo) 

 
A característica do Romantismo mais evidente nesta quadra é: 
a) o espiritualismo 
b) o pessimismo 
c) a idealização da mulher 
d) o confessionalismo 
e) a presença do sonho 
 

3.   
Que o bosque acorda desde o albor da aurora, 
E em doce arrulo que o soluço imita 
O morto esposo gemedora chora. 
 

A estrofe apresentada revela uma situação caracteristicamente romântica. Aponte-a. 
a) A natureza agride o poeta: neste mundo, não há amparo para os desenganos morosos.  
b) A beleza do mundo não é suficiente para migrar a solidão do poeta. 
c) O poeta atribui ao mundo exterior estados de espírito que o envolvem. 
d) A morte, impregnando todos os seres e coisas, tira do poeta a alegria de viver.  
e) O poeta recusa valer-se da natureza, que só lhe traz a sensação da morte. 
 

4. Assinale a alternativa que traz apenas características do Romantismo: 
a) idealismo  religiosidade  objetividade  escapismo  temas pagãos. 
b) predomínio do sentimento  liberdade criadora  temas cristãos  natureza convencional  valores  
c) absolutos. 
d) idealismo  insatisfação  escapismo  natureza convencional  objetividade. 
e) egocentrismo  predomínio da poesia lírica  relativismo  insatisfação  idealismo 
 

5. Embora Álvares de Azevedo e Carlos Drummond de Andrade sejam poetas representativos da poesia 
brasileira de séculos distintos, respectivamente XIX e XX, a produção poética desses autores tem em 
comum 
a) a preocupação com a realidade circundante em intensa transformação. 
b) a presença do contexto sociopolítico como fonte de reflexão crítica. 
c) o retrato dos valores provincianos em completa desagregação. 
d) o sentimento de solidariedade para com o marginalizado social. 
e) a visão pessimista diante dos acontecimentos da vida humana. 
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6. Leia o fragmento poético a seguir: 
 
Lembrança de morrer 
[...] 
De meu pai... de meus únicos amigos, 
Poucos, - bem poucos - e que não zombavam 
Quando, em noites de febre endoidecido, 
Minhas pálidas crenças duvidavam. 
[...] 
Descansem o meu leito solitário 
Na floresta dos homens esquecida, 
À sombra de uma cruz, e escrevam nela: 
- Foi poeta - sonhou - e amou na vida. 

CANDIDO, Antonio. "Melhores poemas de Álvares de Az evedo". 5•  ed. São Paulo: Global, 2002. p. 45-46. 

 
O significado do título "Lembrança de morrer" e a própria construção textual revelam o caráter 
diferenciador da poesia ultrarromântica de Álvares de Azevedo, que se expressa nesses versos pela 
a) idealização amorosa. 
b) tensão reflexivo-crítica. 
c) veia humorístico-satânica. 
d) manifestação erótico-sensual. 
e) celebração do amor demoníaco. 
 

 

EXERCÍ CI OS DE CASA   
 

 

1. Leia o fragmento e observe a imagem para responder à questão  
 
É ela! é ela!  murmurei tremendo,  
e o eco ao longe murmurou  é ela!  
Eu a vi... minha fada aérea e pura  

 a minha lavadeira na janela.  
 
Dessas águas furtadas onde eu moro  
eu a vejo estendendo no telhado  
os vestidos de chita, as saias brancas;  
eu a vejo e suspiro enamorado!  
 
Esta noite eu ousei mais atrevido, n 
as telhas que estalavam nos meus passos,  
ir espiar seu venturoso sono,  
vê-la mais bela de Morfeu nos braços!  
 
Como dormia! que profundo sono!...  
Tinha na mão o ferro do engomado...  
Como roncava maviosa e pura!...  
Quase caí na rua desmaiado!  

AZEVEDO, Álvares de. É ela! É ela! É ela! É ela. In : Álvares de 
Azevedo. São Paulo: Abril Educação, 1982. p. 44. MA RTIN-

KAVEL, François. Sem título. Disponível em: . Acess o em: 14. 
mar. 2016.  
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Tanto a pintura quanto o excerto apresentados pertencem ao Romantismo. A diferença entre ambos, 
porém, diz respeito ao fato de que  
a) no fragmento verifica-se o retrato de um ser idealizado, ao passo que no quadro tem-se uma figura 

retratada de modo pejorativo.  
b) na pintura tem-se o retrato de uma mulher de feições austeras, ao passo que no poema nota-se a 

descrição de uma mulher sofisticada.  
c) no excerto tem-se a descrição realista e não idealizada de uma mulher, ao passo que na pintura 

retratase uma mulher pertencente à burguesia.  
d) na imagem tem-se uma moça cuja caracterização é abstrata, ao passo que no poema tem-se uma 

mulher cujo aspecto é burguês e requintado.  
e) no quadro constata-se a imagem de uma moça simplória, ao passo que no poema nota-se a 

caracterização de uma donzela de vida airada. 
 

2. Outro traço importante da poesia de Álvares de Azevedo é o gosto pelo prosaísmo e o humor, que 
formam a ver- tente para nós mais moderna do Romantismo. A sua obra é a mais variada e complexa 
no quadro da nossa poesia romântica; mas a imagem tradicional de poeta sofredor e desesperado 
atrapalhou a reconhecer a importância de sua veia humorística. 

  
 

A veia humorística ressaltada pelo crítico Antonio Candido na poesia de Álvares de Azevedo está bem 
exemplificada em: 
a) Cavaleiro das armas escuras, Onde vais pelas trevas impuras Com a espada sanguenta na mão? 

Por que brilham teus olhos ardentes E gemidos nos lábios frementes Vertem fogo do teu 
coração? 

b) Ontem tinha chovido... Que desgraça! Eu ia a trote inglês ardendo em chama, Mas lá vai senão 
quando uma carroça Minhas roupas tafuis encheu de lama... 

c) Pálida, à luz da lâmpada sombria, Sobre o leito de flores reclinada, Como a lua por noite 
embalsamada, Entre as nuvens do amor ela dormia! 

d) Se eu morresse amanhã, viria ao menos Fechar meus olhos minha triste irmã; Minha mãe de 
saudades morreria Se eu morresse amanhã! 

e) Quando em meu peito rebentar-se a fibra, Que o espírito enlaça à dor vivente, Não derramem 
por mim nem uma lágrima Em pálpebra demente. 
 

3. Alfredo Bosi, em sua História concisa da literatura brasileira, diz a respeito de Inocência, de Visconde 
de Taunay: 

romântico a sua versão mais sóbria. Homem de pouca fantasia, muito senso de observação, formado 
no hábito de pesar com a inteligência as suas relações com a paisagem e o meio (era engenheiro, 
militar e pintor), Taunay foi capaz de enquadrar a história de Inocência (1872) em um cenário e em um 
conjunto de costumes sertanejos onde tudo é verossímil. Sem que o cuidado de o ser turve a atmosfera 
agreste e idílica que até hoje dá um renovado encanto à leitura da obra". 

(BOSI, Alfredo. História concisa da literatura bras ileira. 2003, p. 144 -145). 

 
Com base no trecho acima, é possível dizer que:   
a)  
b) Visconde de Taunay, com Inocência, é o introdutor do realismo no Brasil. 
c) Por sua pouca fantasia, Inocência não pode ser classificada como obra do romantismo. 
d) O senso de observação de Visconde de Taunay em Inocência o leva às portas do naturalismo. 
e) A fantasia, aliada ao senso de observação, tornam esta obra o melhor representante do regionalismo 

ultrarromântico. 
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4. Assinale o item que possui um trecho com características nítidas do período literário conhecido como 
Romantismo.  
a) 

 
b) -lhe a fronte a coroa das virgens; sobe-lhe ao rosto a 

 
c) -se, de corpo e alma, à sedução da linda rapariga (...) quisera 

saciar-  
d)  
e) 

embriagante do vinho dos encantos da voz e do sorriso; não lhes sentem o perfume delicado de 
 

 

5. Enquadram-se os três sonetos em distintos Movimentos Literários. Leia-os e analise-os. 
 

Poema 1 

 
Já da morte o palor me cobre o rosto, 
Nos lábios meus o alento desfalece,  
Surda agonia o coração fenece, 
E devora meu ser mortal desgosto! 
 
Do leito embalde no macio encosto  

 

 

Eis o estado em que a mágoa me tem posto! 
 
O adeus, o teu adeus, minha saudade,  

Fazem que insano do viver me prive 

E tenha os olhos meus na escuridade. 
 
Dá-me a esperança com que o ser mantive! 
Volve ao amante os olhos por piedade,  

Olhos por quem viveu quem já não vive!  
(Álvares de Azevedo, Lira dos 20 anos ) 

 
Poema 2 

 
A Morte 

 
Oh! a jornada negra! A alma se despedaça... 
Tremem as mãos... O olhar, molhado e ansioso, espia, 
E vê fugir, fugir a ribanceira fria 

Por onde a procissão dos dias mortos passa. 
 
No céu gelado expira o derradeiro dia, 
Na última região que o teu olhar devassa! 
E só, trevoso e largo, o mar estardalhaça 

No indizível horror de uma noite vazia... 
 
Pobre! por que, a sofrer, a leste e a oeste, ao norte 

E ao sul, desperdiçaste a força de tua alma? 

Tinhas tão perto o Bem, tendo tão perto a Morte! 
 
Paz à tua ambição! paz à tua loucura! 
A conquista melhor é a conquista da Calma: 
- Conquistaste o país do Sono e da Ventura!  

(Olavo Bilac)  
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Poema 3 

 
A Morte 

 
Oh! que doce tristeza e que ternura 

 

De que âncoras profundas se socorrem  

Os que penetram nessa noite escura! 
 
Da vida aos frios véus da sepultura 

 

E dos olhos as lágrimas escorrem  

Como faróis da humana Desventura. 
 
Descem então aos golfos congelados 

Os que na terra vagam suspirando, 
Com os velhos corações tantalizados. 
 
Tudo negro e sinistro vai rolando  

Báratro a baixo, aos ecos soluçados 

  
(Cruz e Sousa)  

 

A leitura dos poemas comprova que o tema da morte tanto quanto o tema do amor estão presentes 
em textos de todos os movimentos literários e em produção de diferentes poetas. Nos três poemas, o 
tema da morte é ponto fundamental. Sobre isso, assinale a alternativa CORRETA. 
a) Álvares de Azevedo, em diversos poemas, ao falar da morte, tema pelo qual tem certa obsessão, 

usa constantemente a palavra palor, cujo sentido cromático se refere à palidez mórbida da morte, 
característica da poesia desse autor.    

b) Olavo Bilac toma a morte muito poucas vezes como tema, ainda que, ao fazê-lo, cria um eu lírico 
despojado de tom confessional, próprio do Romantismo, mantendo assim imparcialidade e 
impessoalidade.    

c) O poema 3 apresenta elementos cromáticos e sinestésicos, tais como doce tristeza e noite 
escura. Contudo, embora seu tema seja a morte, o autor não utiliza esse vocábulo, substituindo-o 
por metáforas, o que é próprio daqueles que fazem parte do parnaso.    

d) Há, no poema 2, determinados elementos que revelam, à semelhança do 3, preocupação com os 
aspectos formais, aproximando-os do Classicismo e do Arcadismo.    

e) Existe uma ordem sequencial dos poemas que permite ao leitor relacioná-los ao Simbolismo, 
Romantismo e Parnasianismo. Dessa forma, pode-se afirmar que o poema 1 é simbolista, pois 
apresenta um discurso de cunho confessional, peculiar a esse Movimento Literário.    

 

6. O Desaparecido  
Tarde fria, e então eu me sinto um daqueles velhos poetas de antigamente que sentiam frio na 

alma quando a tarde estava fria, e então eu sinto uma saudade muito grande, uma saudade de noivo, 
e penso em ti devagar, bem devagar, com um bem-querer tão certo e limpo, tão fundo e bom que 
parece que estou te embalando dentro de mim.  

Ah, que vontade de escrever bobagens bem meigas, bobagens para todo mundo me achar 
ridículo e talvez alguém pensar que na verdade estou aproveitando uma crônica muito antiga num dia 
sem assunto, uma crônica de rapaz; e, entretanto, eu hoje não me sinto rapaz, apenas um menino, com 
o amor teimoso de um menino, o amor burro e comprido de um menino lírico. Olho-me ao espelho e 
percebo que estou envelhecendo rápida e definitivamente; com esses cabelos brancos parece que 
não vou morrer, apenas minha imagem vai-se apagando, vou ficando menos nítido, estou parecendo 
um desses clichês sempre feitos com fotografias antigas que os jornais publicam de um desaparecido 
que a família procura em vão.  

Sim, eu sou um desaparecido cuja esmaecida, inútil foto se publica num canto de uma página 
interior de jornal, eu sou o irreconhecível, irrecuperável desaparecido que não aparecerá mais nunca, 
mas só tu sabes que em alguma distante esquina de uma não lembrada cidade estará de pé um homem 
perplexo, pensando em ti, pensando teimosamente, docemente em ti, meu amor.  

(BRAGA, R. 200 crônicas escolhidas. Rio de Janeiro:  Record, 2013. p.465.)  
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natureza dessa correlação, assinale a alternativa correta.  
a) Despontam a melancolia e a nostalgia como modos de representar práticas amorosas 

malsucedidas, acompanhando os padrões dos poemas modernistas da primeira fase.  
b) Destacam-se a expressão de sentimentos e a correspondência entre manifestações da natureza e 

estado da alma, assim como em poemas do Romantismo.  
c) Evidencia-se a incompatibilidade do homem com o ritmo veloz da vida urbana, assim como nos 

poemas árcades.  
d) Projeta-se a espontaneidade que favorece a exteriorização de instintos irrefreáveis, como acontece 

em poemas do Naturalismo.  
e) Sobressaem a frieza e a impassibilidade como retratos predominantes do espírito lírico, como 

ocorre em poemas parnasianos. 
 

7. Soneto  
 
Oh! Páginas da vida que eu amava, 
Rompei-vos! nunca mais! tão desgraçado!...  
Ardei, lembranças doces do passado!  
Quero rir-me de tudo que eu amava! 
 
 
E que doido que eu fui!como eu pensava  
Em mãe, amor de irmã! em sossegado 
Adormecer na vida acalentado  
Pelos lábios que eu tímido beijava! 
 
 
Embora  é meu destino. Em treva densa  
Dentro do peito a existência finda 
Pressinto a morte na fatal doença! 
 
A mim a solidão da noite infinda 
Possa dormir o trovador sem crença.  
Perdoa minha mãe  eu te amo ainda!  

AZEVEDO, A. Lira dos vinte anos. São Paulo: Martins  Fontes, 1996.  
 

A produção de Álvares de Azevedo situa-se na década de 1850, período conhecido na literatura 
brasileira como Ultrarromantismo. Nesse poema, a força expressiva da exacerbação romântica 
identifica-se com a(o) 
a) amor materno, que surge como possibilidade de salvação para o eu lírico. 
b) saudosismo da infância, indicado pela menção às figuras da mãe e da irmã.  
c) construção de versos irônicos e sarcásticos, apenas com aparência melancólica.  
d) presença do tédio sentido pelo eu lírico, indicado pelo seu desejo de dormir.   
e) fixação do eu lírico pela ideia da morte, o que o leva a sentir um tormento constante.  

 

8. Glória Moribunda 
Álvares de Azevedo (1831-1852).  

 
É uma visão medonha uma caveira?  
Não tremas de pavor, ergue-a do lodo.  
Foi a cabeça ardente de um poeta,  
Outrora à sombra dos cabelos loiros.  
Quando o reflexo do viver fogoso  
Ali dentro animava o pensamento,  
Esta fronte era bela. Aqui nas faces 
 Formosa palidez cobria o rosto;  
Nessas órbitas  ocas, denegridas!   
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Como era puro seu olhar sombrio!  
 
Agora tudo é cinza. Resta apenas  
A caveira que a alma em si guardava,  
Como a concha no mar encerra a pérola,  
Como a caçoula a mirra incandescente.  
 
Tu outrora talvez desses-lhe um beijo;  
Por que repugnas levantá-la agora?  
Olha-a comigo! Que espaçosa fronte!  
Quanta vida ali dentro fermentava,  
Como a seiva nos ramos do arvoredo!  
E a sede em fogo das ideias vivas  
Que um dia no viver passou cantando,  
Como canta na treva um vagabundo,  
Perdeu-se acaso no sombrio vento,  
Como noturna lâmpada apagou-se?  
E a centelha da vida, o eletrismo  
Que as fibras tremulantes agitava  
Morreu para animar futuras vidas?  
 
Sorris? eu sou um louco. As utopias,  
Os sonhos da ciência nada valem.  
Comédia infame que ensanguenta o lodo.  
Há talvez um segredo que ela esconde;  
Mas esse a morte o sabe e o não revela.  
Os túmulos são mudos como o vácuo.  
Desde a primeira dor sobre um cadáver,  
Quando a primeira mãe entre soluços  
Do filho morto os membros apertava  
Ao ofegante seio, o peito humano  
Caiu tremendo interrogando o túmulo...  
E a terra sepulcral não respondia.  

(Poesias completas, 1962.) 

 
Do segundo ao último verso da primeira estrofe do poema, revelam-se características marcantes do 
Romantismo:  
a) conteúdos e desenvolvimentos bucólicos.  
b) subjetivismo e imaginação criadora.  
c) submissão do discurso poético à musicalidade pura.  
d) observação e descrição meticulosa da realidade.  
e) concepção determinista e mecanicista da natureza. 
 

9. Casimiro de Abreu pertence à geração dos poetas que morreram prematuramente, na casa dos vinte 

autobiográfico dos transes, imaginários e verídicos, que lhe agitaram a curta existência, centra-se em 
dois temas fundamentais: a saudade e o lirismo amoroso. Graças a tal fundo de juvenilidade e timidez, 
sua poesia saudosista guarda um não sei quê de infantil. 

(Massaud Moisés. A literatura brasileira através do s textos, 2004. Adaptado.)  
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Os versos de Casimiro de Abreu que se aproximam da ideia de saudade, tal como descrita por Massaud 
Moisés, encontram-se em: 
a) Se eu soubesse que no mundo /  Existia um coração, / Que só por mim palpitasse /  De amor em 

terna expansão; /  Do peito calara as mágoas, /  Bem feliz eu era então! 
b) Oh! não me chames coração de gelo! /  Bem vês: traí-me no fatal segredo. /  Se de ti fujo é que te 

adoro e muito, /  És bela  eu moço; tens amor, eu  medo!... 
c) Naqueles tempos ditosos /  Ia colher as pitangas, /  Trepava a tirar as mangas, /  Brincava à beira do 

mar;/  Rezava às Ave-Marias, /  Achava o céu sempre lindo,/  Adormecia sorrindo /  E despertava a 
cantar! 

d) que morre /  Pendida à beira do riacho ingrato; /  Nem beijos dá-lhe 
a viração que corre, /  Nem doce canto o sabiá do mato! 

e) 
Lascivo /  Carmim; /  Na valsa /  Tão falsa, /  Corrias, /  Fugias, /  Ardente, /  Contente, /  Tranquila, /  
Serena, /  Sem pena /  De mim! 

 

QUESTÃO CONTEXTO   
 

 
Relacione a tirinha abaixo com a Segunda Geração Romântica, apontando a temática em comum. 
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GABARI TO 

 

 

Exercícios de aula 
 

1. c 
A morte é tema recorrente na segunda geração romântica, vista muitas vezes como a única saída para as 
desilusões e limitações da vida. 
 

2. c 
No poema, podemos ver que a mulher amada pelo eu-lírico é caracterizada como virgem e de face lida. 
Isso demonstra uma idealização feminina, característica marcante dessa época.  
 

3. c 
A exteriorização dos sentimentos do eu-lírico se materializa em elementos da natureza que atuam como 
representações, complementos e/ ou extensões destes. 
 

4. d 
A alternativa se sustenta como certa porque apresenta todas as características dentro do Romantismo. 
 

5. e 
Ambos os autores apresentavam uma visão crítica e pessimista dos acontecimentos da vida. Um era 
fatalista, o outro se achava gauche na vida.  
 

6. b 
Há uma tensão reflexivo-crítica porque o eu-lírico parece refletir sobre a hora de sua morte, seu túmulo 
e até mesmo sobre as inscrições da lápide.  

 

Exercícios de casa  
 

1. c 
As demais alternativas estão incorretas porque: a -  não há tom pejorativo na descrição da mulher, ela é 
idealizada; b- na pintura, a mulher é delicada e de feições leves, no poema, ela é descrita como uma 
lavadeira na lida; d- a pintura, apesar de idealizada, não é abstrata, contém um certo realismo por ser um 
retrato; e  o retrato parece ser de alguém que não faz trabalhos manuais ou braçais, já a lavadeira tem 
um ofício árduo.  
 

2. b 
A descrição cômica se dá pela situação em que o eu-lírico, vestido de forma elegante, se vê sujo de lama 
por conta da passagem de uma carroça após um dia de chuva.  
 

3. a  
A

 
 

4. b  
omânticos de idealização 

da mulher.  
 

5. a 
A própria alternativa se sustenta. As demais são incorretas porque: b- Olavo Bilac, apesar de parnasiano 
se aproxima de temáticas românticas; c- Cruz e Souza é Simbolista; d- os poemas são sonetos, logo há 
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uma preocupação com a forma rígida. e- Os poemas são, respectivamente, romântico, parnasiano e 
simbolista. 
 

6. b 
Há uma intertextualidade com a poética romântica, porque os poetas do Romantismo atribuíam à 
natureza a capacidade de exprimir estados de espírito, sentimentos, tornando-a muitas vezes uma 
extensão do eu-lírico. 
 

7. e 
Alvares de Azevedo possuía uma fixação pela temática da morte porque contraiu tuberculose muito cedo, 
morrendo precocemente. 
 

8. b 
O romantismo é conhecido pela sua leitura subjetiva do mundo, entretanto a imaginação criadora, que 
transforma o poeta em alguém que enxerga a vida de forma sensível e particular, não é suficiente porque 
a vida é limitada e a morte é iminente.  
 

9. c 
As demais alternativas não exprimem saudosismo, apresentando temática amorosa e melancolia.  

 

Questão Contexto  
 
O tema em comum da tirinha e da Segunda Geração Romântica é a depressão. Os poetas românticos 
estavam muito insatisfeitos e decepcionado com o rumo que o Brasil estava tomando, aliado a isso, a 
Tuberculose matava muitas pessoas, incluindo muitos poetas ultrarromânticos.  
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Função Quadrática: Construção 
do gráfico e forma fatorada  

26 
abr 

 
 

RESUM O   
 

 
• Gráfico: 

Temos que uma função do 2° grau obedece a lei f(x)=ax+bx+c. Logo para a construção do gráfico devemos 
nos atentar a esta lei, pois é com ela que conseguiremos valores para nosso gráfico, temos também alguns 
detalhes muito importantes que devemos nos atentar: 
 
 
1. CONCAVIDADE. 

Se a>0 a parábola está sorrindo, ou seja concavidade para cima. 
Se a<0 a parábola está triste, ou seja concavidade para baixo. 
 

2. PONTOS IMPORTANTES: 
Para a construção de um bom gráfico é necessário que tenhamos a maior quantidade de pontos possíveis, 
porém temos que os seguintes pontos são extremamente necessários . 

 As raízes da função: Que podem ser encontradas quando igualamos a função a zero. 
 O ponto (0,c): Que é o termo independente da função. 

 O vértice: Que pode ser encontrado através sa seguinte fórmula ->  
 
Ex: Contrua o gráfico da seguinte função: 
a)f(x)=x²-3x+2 
 
1. Raízes : (A e B) é o ponto pelo qual a parábola corta o eixo x. 

(1,0) e (2,0) 
2. O ponto (0,2) (D)  : é o ponto que corta o eixo y. 
3. O vértice (C) : Através da fórmula temos que (3/ 2;-1/ 4) 
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• Forma fatorada: 

Toda função quadrática pode ser escrita da forma : 
f(x)=(x-x1).(x-x2) , sendo x1 e x2 as raízes da equação. 

 
 

EXERCÍ CI OS DE AULA   
 

 

1. Um aluno do 1° ano da EFOMM fez compras em 5 lojas. Em cada loja, gastou metade do que possuía e 
pagou, após cada compra, R$2,00 de estacionamento. Se, após toda essa atividade, ainda ficou com 
R$20,00, a quantia que ele possuía inicialmente era de  
a) R$814,00 
b) R$ 804,00.  
c) R$ 764,00. 
d) R$714,00.  
e) R$ 704,00. 

 

2. De acordo com o senso comum, parece que a juventude tem gosto por aventuras radicais.  
Durante as últimas férias, um grupo desses alunos se reuniu para ir a São Paulo com o objetivo de saltar 
de "Bungee Jumping" da Ponte Octávio Frias de oliveira, geralmente chamada de "Ponte Estaiada".  
Em uma publicação na rede social de um desses saltos, eles, querendo impressionar, colocaram 
algumas medidas fictícias da aproximação do saltador em relação ao solo. 
Considere que a trajetória que o saltador descreve possa ser modelada por uma função polinomial do 
2º grau f(x) = ax2+bx + c, cujo eixo das abscissas coincida com a reta da AV. Nações Unidas e o eixo 
das ordenadas contenha o "ponto mais próximo da Avenida", indicados na figura. 
 
Considere, também, as medidas informadas. 

 

a)  

b)  

c)  

d)  

 

3. O morro onde estão situadas as emissoras de TV em Porto Alegre pode ser representado graficamente, 
com algum prejuízo, em um sistema cartesiano, através de uma função polinomial de grau 2 da forma 
y = ax2 + bx + c, com a base da montanha no eixo das abscissas. 
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Para que fique mais adequada essa representação, devemos ter : 
a) a > 0 e b2  4ac > 0    
b) a > 0 e b2  4ac < 0      
c) a < 0 e b2  4ac < 0    
d) a < 0 e b2  4ac > 0    
e) a < 0 e b2  4ac = 0    

 

4. A parábola, representada na figura ao lado, é o esboço do gráfico de uma função quadrática f(x) = ax² 
+ bx + c. Se a parábola y = 2  f(x+3) tem vértice V = (p, q) e intersecta o eixo y no ponto P = (0, r), qual 
é o valor (p  q)/ r? 

 

 
a) 1/ 3    
b) 1    
c) - 1/ 3    
d) - 1    
e) - 2    

 

5. Suponha que para um trem trafegar de uma cidade à outra seja necessária a construção de um túnel 
com altura e largura iguais a 10 m. Por questões relacionadas ao tipo de solo a ser escavado, o túnel 
deverá ser tal que qualquer seção transversal seja o arco de uma determinada parábola, como 
apresentado na Figura 1. Deseja-se saber qual a equação da parábola que contém este arco. Considere 
um plano cartesiano com centro no ponto médio da base da abertura do túnel, conforme Figura 2.  
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A equação que descreve a parábola é: 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  
 

EXERCÍ CI OS DE CASA   
  

 

1. Considere o polinômio P definido por P(x)=x²+2(n+2)x+9n. Se as raízes de p(x)=0 são iguais, os valores 
de n são:  
a) 1 e 4;  
b) 2 e 3;  
c) -1 e 4;  
d) 2 e 4;  
e) 1 e -4. 

 
 

2. O lucro de uma pequena empresa é dado por uma função quadrática cujo gráfico está representado 
na figura abaixo: 

 

 
 

Podemos concluir que o lucro máximo é de: 
a) R$ 1280,00    
b) R$ 1400,00    
c) R$ 1350,00    
d) R$ 1320,00    
e) R$ 1410,00   

 

3. 
menor valor que f(x) pode assumir, quando x varia no conjunto dos números reais, é igual a:  

 
 
 

 
 

 

4. Um fazendeiro dispõe de material para construir 60 metros de cerca em uma região retangular, com 
um lado adjacente a um rio. 
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Sabendo que ele não pretende colocar cerca no lado do retângulo adjacente ao rio, a área máxima da 
superfície que conseguirá cercar é: 
a)430m² 
b)440m² 
c)460m² 
d)470m² 
e) 450 m² 

 

5. Em um famoso jogo eletrônico de arremessar pássaros, a trajetória do lançamento corresponde a parte 
de uma parábola, como a da figura. 
 

 
 

Considere que um jogador fez um lançamento de um pássaro virtual cuja trajetória pode ser descrita 
pela função h(x) = - x² + 4x, com x variando entre 0 e 4. 
 
O gráfico mostra essa trajetória. O ponto de lançamento do pássaro coincide com a origem do plano 
cartesiano. 

 
 

Analisando o gráfico, é correto afirmar que o pássaro começa a : 
a) cair a partir do ponto (2, 4)    
b) cair a partir do ponto (4, 2)       
c) subir a partir do ponto (2, 4)       
d) subir a partir do ponto (4, 2)       
e) subir a partir do ponto (3, 3)   

 

6.  Durante as competições Olímpicas, um jogador de basquete lançou a bola para o alto em direção à 
cesta. A trajetória descrita pela bola pode ser representada por uma curva chamada parábola, que pode 
ser representada pela expressão: h = - 2x² + 8x. 
(onde h é a altura da bola e x é a distância percorrida pela bola, ambas em metros). A partir dessas 
informações, encontre o valor da altura máxima alcançada pela bola: 
a) 4 m    
b) 6 m    
c) 8 m    
d) 10 m    
e) 12 m    
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7. Sabendo que a parábola da função real f ( x ) = ax² + bx + c , onde a,b e c são constantes reais, passa 
pelos pontos (-3, -2), (-1, 2) e (0, 7), determine o valor de f(1).  
a) 10  
b) 14  
c) 7 
d) -7  
e) -14 

 

8. A única fonte de renda de um cabelereiro é proveniente de seu salão. Ele cobra R$10,00 por cada 
serviço realizado e atende 200 clientes por mês, mas está pensando em aumentar o valor cobrado pelo 
serviço. Ele sabe que cada real cobrado a mais acarreta uma diminuição de 10 clientes por mês. 
Para que a renda do cabelereiro seja máxima, ele deve cobrar por serviço o valor de: 
a) 10 reais 
b) 10,50 reais 
c) 11 reais 
d) 15 reais 
e) 20 reais 

 

9. Em uma partida de futebol, um dos jogadores lança a bola e sua trajetória passa a obedecer á função 
h(t)=8t-2t², onde h é a altura da bola em relação ao solo, medida em metros, e t é o intervalo de tempo, 
em segundos, decorrido desde o instante em que o jogador chuta a bola. Nessas condições, podemos 
dizer que a altura máxima atingida pela bola é: 
a)2m 
b)4m 
c)6m 
d)8m 
e)10m 

 

10. Utilizando-se exatamente 1200 metros de arame, deseja-se cercar um terreno retangular de modo que 
a parte do fundo não seja cercada, pois ele faz divisa com um rio, e que a cerca tenha 4 fios paralelos 
de arame. Nessas condições, para cercar a maior área possível do terreno com o arame disponível, os 
valores de x e y (em metros), respectivamente, são: 
a) 100 e 100    
b) 50 e 200    
c) 125 e 50    
d) 75 e 150    

 

PUZZLE 
  

 
Um garoto consegue comer 100 barras de chocolate e meio minuto. Um outro garoto consegue comer a 
metade dessa quantidade gastando o dobro desse tempo. Quantas barras de chocolate os dois garotos, 
juntos, conseguem comer em 15 segundos? 
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GABARI TO 

 

 
 

Exercícios de aula  
 
1. c 

 
2. b 

 
 
3. d 

 
 

4. b 
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5. a 

 
 
 

Exercícios de casa  
 
1. a 

 
 
2. c 

 
 
3. d 
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4. e 

 
 
5. a 

 
6. c 

 
7. b 

 
 

8. d 

 
 

9. d 
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10. d 

 
 

Puzzle  
 
Por regra de três simples, vem: 
Garoto I 
tempo -------- barras 
30s ---------- 100 
15s ---------- x 
x = 50 
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Mat. 
 
Professor: Luanna Ramos e 
Gabriel Miranda 
Monitor:  Gabriella Teles 
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Função Composta e 
Inversa 

26 
abr 

 
 

RESUM O   
 

 

• Função Composta: 
É um tipo de função onde poderão ser usadas duas ou mais variáveis. 
A representação desse tipo de composição é dado por: 
 
f(g(x)) -> quando g(x) está composta em f(x) ou seja aplicamos g(x) no domínio de f(x) 
 
g(f(x))-> quando f(x) está composta em g(x) ou seja aplicamos f(x) no domínio de g(x) 
 

 
 

 
 
Exemplo: Dadas as funções, faça a composição a seguir: 
f(x)=x+2 
g(x)=x²-1 
 
a)g(f(x))=(x²-1)+2 
   g(f(x))=x²+1 
 

• Função inversa: 
 
Uma função só pode ter inversa se for bijetora, ou seja se os pares ordenados da função f deverão pertencer 
à função inversa f-1 . 
 
Iremos agora ver um exemplo prático de como encontrar a inversa de uma função. 
 
Exemplo: Dada a função f(x)=4x-7 
 

1. Primeiro passo: reescrever a função: 
Y=4x-7 

2. Segundo passo: iremos trocar as variáveis. 
X=4y-7 

3. Terceiro passo: precisamos agora isolar a incógnita y. 
Logo : 4y=x+7 
Y=(x+7)/ 4 

  
Pronto! A nova função encontrada acima é chamada de função inversa da função f(x).  
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EXERCÍ CI OS DE AULA   
 

1. A função f tem lei de formação f(x)=3-x e a função g tem lei de formação g(x)=3x². Um esboço do 
gráfico da função f(g(x)) é dado por: 

a)  

b)  

c)  

d)  

 

2. Dado : 

 
Determine o valor de a: 
a)0 
b)1 
c)2 
d)3 
e)4 

 

3. Em uma disciplina o número de alunos reporvados por ano é descrito pela função g(t), em que t é dado 

em anos. Considerando  e é possível afirmar que a função g(t) é: 

a)  

b)  

c)  

d)  
 

4. Considere as funções � = �22 + � e  � = � + �  , com b e k, números reais. Sabendo que − ( −5 ) = −2  e que ( −2 ) = 2  o valor de f(-4) é igual a: 
a) g(g(0)) 
b) (f(g(-3)) 
c) 2.f(2) 
d) 5+g(1) 
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5. A função real de variável real definida por  para  é invertível. Sua inversa g pode 

ser expressa na forma  onde a, b,c e d são inteiros. 
Nessas condições a soma a+b+c+d é um número inteiro múltiplo de: 
a) 6 
b) 5 
c) 4 
d) 3 

 

EXERCÍ CI OS DE CASA   
  

 

1. Sejam f e g funções reais de variáveis real definidas por e o valor da função 
composta f(g(x)) no elemento x=2 é igual a: 
a) 1 
b) 8 
c) 2 
d) 4 

 

2. Sabe-se que . Desta forma, pode-se afirmar que f(-1) vale: 
a) 4 
b) 3 
c) 2 
d) 1 
e) 0 

 

3. Se N={1,2,3...} f é uma função real tal que então o produto 
f(4).f(9) é igual a: 
a) 252 
b) 243 
c) 235 
d) 227 

 

4. Sabe-se que a função é invertível. Assim  é: 
a) 3 
b) 4 
c)  6 
d) 12 

 

5. O conjunto imagem de uma função inversível é igual ao domímio de sua inversa. Sendo 

uma função real inversível, seu conjunto imagem é: 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  
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6. Se a função é definida por e sua inversa, então é igual a: 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  
 

7. Considere as funções e , definidas para todo número real x. O número de soluções 
da equação f(g(x))=g(f(x)) 
a)1 
b)2 
c)3 
d)4 

 

8. Considere a função afim f(x)=ax+b definida para todo número real x, onde a e b são números reais. 
Sabendo que f(4)=2, Podemos afirmar que f(f(3))+f(5) é igual a: 
a)5 
b)4 
c)3 
d)2 

 

9. O polinômio do 2° grau f(x) que verifica a identidade f(x+1)=x²-7x+6 é: 

a)  
b)  

c)  

d)  
 

10. Dadas as funções f(x)=2x-1 e g(x)=x²+3x+c, o maior valor inteiro de c tal que a equação g(f(x))=0 
Apresente raízes reais é: 
a) 1 
b) 2 
c) 3 
d) 4 

 

PUZZLE 
  

 
Um garoto consegue comer 100 barras de chocolate e meio minuto. Um outro garoto consegue comer a 
metade dessa quantidade gastando o dobro desse tempo. Quantas barras de chocolate os dois garotos, 
juntos, conseguem comer em 15 segundos? 
 

 
 



 

 
M

at
.1

 

 
GABARI TO 

 

 
 

Exercícios de aula  
 
1. a 

 
2. d 

 
3. a 

 
4. b 
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5. c 

 
 

Exercícios de casa  
 
1. c 

 
2. a 

 
3. a 

 
 

4. d 

 
 

5. e 

 
6. b 
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7. c 

 
8. d 

 
9. d 

 
10. b 

 
 

Puzzle  
 
Por regra de três simples, vem: 
Garoto I 
tempo -------- barras 
30s ---------- 100 
15s ---------- x 
x = 50 
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Mat. 
 
 
Professor es: Luanna Ramos 
 
Monitor es: Roberta Teixeira e 
Gabriella Teles 
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Circunferência: comprimento, 
propriedades e potência de um 
ponto 

25 
abr 

 

RESUM O   
 

 

1) Definição: 
 
Circunferência é o lugar geométrico dos pontos no plano que estão à mesma distância em relação a um 
ponto central. Esta distância é chamada de raio. 
 

 
 
Círculo é toda a região do plano delimitado por uma circunferência. 
 
Circunferência é apenas a linha que dá forma à figura. 
 

2) Elementos de uma circunferência: 
 

 
 

- Centro: ponto equidistante de todos os pontos da circunferência. 
- Raio: distância entre o centro e qualquer ponto da circunferência. 
- Arco: segmento da circunferência delimitado por dois pontos. 
- Corda: segmento de reta que une dois pontos da circunferência. 
OBS: O diâmetro é a maior corda de uma circunferência! Lembrando: 
diâmetro = 2.Raio 
 
- Flecha: segmento de reta que liga o ponto médio da corda ao ponto médio do seu arco correspondente.  
 

3) Comprimento da circunferência e de arcos: 
Dado uma circunferência com centro O e raio R, seu comprimento é dado pela seguinte fórmula:  

2C R  
 
Para se calcular o comprimento de um arco de circunferência, basta fazer regra de 3 relacionando o 
comprimento angular do arco (α) e o comprimento angular de toda circunferência (360 graus ou 2  
radianos). 

 
Comprimento    Ângulo 

X                    α 
 

 

180

R
x
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4) Relações métricas: 
 

a) Duas cordas 

 

. .PA PB PC PD  
 

b) Duas retas secantes: 

 
. .PA PB PC PD  

 
c) Uma reta tangente e uma secante 

 
. ( )²PA PB PC  

 
d) Duas retas tangentes 

 
PA PB  

 
 

EXERCÍ CI OS DE AULA   
 

 

1. 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  dd em centímetros, sem folga, dando-se 5 voltas completas em 
torno do tal cilindro. Ao final, amarra-se um cordão no meio do diploma, bem ajustado, para que não 
ocorra o desenrolamento, como ilustra a figura: 
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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)  d  
b) 2  d 
c) 4  d 
d) 5  d 
e) 10   

 

2. A figura é uma representação simplificada do carrossel de um parque de diversões, visto de cima. Nessa 
representação, os cavalos estão identificados pelos pontos escuros, e ocupam circunferências de raios 
3 m e 4 m, respectivamente, ambas centradas no ponto O. Em cada sessão de funcionamento, o 
carrossel efetua 10 voltas. 

 

Quantos metros uma criança sentada no cavalo C1 percorrerá a mais do que uma criança no cavalo C2, 
em uma sessão? Use 3,0 como aproximação para π. 
a) 55,5 
b) 60,0 
c) 175,5 
d) 235,5 
e) 240,0 

 

3. Camile gosta de caminhar em uma calçada em torno de uma praça circular que possui 500 metros de 
extensão, localizada perto de casa. A praça, bem como alguns locais ao seu redor e o ponto de onde 
inicia a caminhada, estão representados na figura: 

  



 

 
M

at
.2

 

Em uma tarde, Camile caminhou 4 125 metros, no sentido anti-horário, e parou. Qual dos locais 
indicados na figura é o mais próximo de sua parada?  
a) Centro urbano  
b) Drogaria  
c) Lan house  
d) Ponto de partida  
e) Padaria 

 

4. A figura abaixo representa um círculo de centro O e uma régua retangular, graduada em milímetros. 
Os pontos A, E e O pertencem à régua e os pontos B, C e D pertencem, simultaneamente, à régua e à 
circunferência.  

 
Considere os seguintes dados:  

 
O diâmetro do círculo é, em centímetros, igual a: 
a) 3,1 
b) 3,3 
c) 3,5 
d) 3,6 

 

5. Um restaurante utiliza, para servir bebidas, bandejas com bases quadradas. Todos os copos desse 
restaurante têm o formato representado na figura: 
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Considere que 
7

5
AC BD  e que L é a medida de um dos lados da base da bandeja. Qual deve ser o 

menor valor da razão 
L

BD
 para que uma bandeja tenha capacidade de portar exatamente quatro copos 

de uma só vez? 

a) 2 

b) 
14

5
  

c) 4 

d) 
24

5
 

e) 
28

5
 

 

EXERCÍ CI OS DE CASA   
  

 

1. Em um círculo, um ângulo central de 20 graus determina um arco de 5 cm. Qual é o tamanho do arco, 
em cm, determinado por um ângulo central de de 40 graus? 
a) 5 
b) 10 
c) 20 
d) 40 
e) 60 

 

2. O losango representado na Figura 1 foi formado pela união dos centros das quatro circunferências 
tangentes, de raios de mesma medida. 

` 

Dobrando-se o raio de duas das circunferências centradas em vértices opostos do losango e ainda 
mantendo-se a configuração das tangências, obtém-se uma situação conforme ilustrada pela Figura  

` 
O perímetro do losango da Figura 2, quando comparado ao perímetro do losango da Figura 1, teve um 
aumento de 
a) 300%. 
b) 200%. 
c) 150%. 
d) 100%. 
e) 50%.  
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3. O atletismo é um dos esportes que mais se identificam com o espírito  olímpico. A figura ilustra uma 
pista de atletismo. A pista é composta por oito raias e tem largura de 9,76 m. As raias são numeradas 
do centro da pista para a extremidade e são construídas do centro da pista para a extremidade e são 
construídas de segmentos de retas paralelas e arcos de circunferência. Os dois semicírculos da pista 
são iguais. 
 

 
 

Se os atletas partissem do mesmo ponto, dando uma volta completa, em qual das raias o corredor 
estaria sendo beneficiado? 
a) 1 
b) 4 
c) 5 
d) 7 
e) 8 

 

4. A ideia de usar rolos circulares para deslocar objetos pesados provavelmente surgiu com os antigos 
egípcios ao construírem as pirâmides. 

 

 
 

Representando por R o raio da base dos rolos cilíndricos, em metros, a expressão do deslocamento 
horizontal y do bloco de pedra em função de R, após o rolo ter dado uma volta completa sem deslizar, 
é  
a) y = R.  
b) y = 2R. 

 
 
 

 

5. Um arco de circunferência mede 300 graus e seu comprimento é 2km. Qual é o número inteiro mais 
próximo da medida do raio dessa circunferência em metros? 
a) 157 
b) 284 
c) 382 
d) 628 
e) 764 
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6. A London Eye é uma enorme roda-gigante na capital inglesa. Por ser um dos monumentos construídos 
para celebrar a entrada do terceiro milênio, ela também é conhecida como Roda do Milênio. Um turista 
brasileiro, em visita à Inglaterra, perguntou a um londrino o diâmetro  (destacado na imagem) da Roda 
do Milênio e ele respondeu que ele tem 443 pés. 
 

 

 

Não habituado com a unidade pé, e querendo satisfazer sua curiosidade, esse turista consultou um 
manual de unidades de medidas e constatou que 1 pé equivale a 12 polegadas, e que 1 polegada 
equivale a 2,54 cm. Após alguns cálculos de conversão, o turista ficou surpreendido com o resultado 
obtido em metros. Qual a medida que mais se aproxima do diâmetro da Roda do Milênio, em metro?  
a) 53  
b) 94  
c) 113  
d) 135  
e) 145 

 

7. As semirretas PM e PN são tangentes ao círculo da figura e o comprimento do arco MGN é 4 vezes o 
do arco MFN. O ângulo MPN vale: 

 
a) 76 graus 
b) 80 graus 
c) 90 graus 
d) 108 graus 
e) 120 graus 

 

8. João e Maria costumavam namorar atravessando um caminho reto que passava pelo centro de um 
canteiro circular, cujo raio mede 5m. Veja a figura 1.  
 
Certo dia, após uma desavença que tiveram no ponto de partida P, partiram emburrados, e, ao mesmo 
tempo, para o ponto de chegada C. Maria caminhou pelo diâmetro do canteiro João andou ao longo 
do caminho que margeava o canteiro (sobre o circulo), cuidando para estar, sempre, à "mesma altura" 
de Maria, isto é, de modo que a reta MJ, formada por Maria e João, ficasse sempre perpendicular ao 
diâmetro do canteiro. Veja a figura 2.   
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Quando a medida do segmento PM, percorrido por Maria, for igual a 7,5 = 5 + 5/ 2 metros, o 
comprimento do arco de circunferência PJ, percorrido por João, será, em metros, igual a 

a) 10
3


  

b) 2  

c) 5
3


 

d) 2
3


 

e) 
3


 

 

 

9. Em um centro de eventos na cidade de Madri, encontra-se um mural de Joan Miró (1893-1983) 
confeccionado pelo ceramista Artigas. O mural está colocado no alto da parede frontal externa do 
prédio e tem 60m de comprimento por 10m de altura. A borda inferior do mural está 8m acima do nível 
do olho de uma pessoa. A que distância da parede deve ficar essa pessoa para ter a melhor visão  do 
mural, no sentido de que o ângulo vertical que subtende o mural, a partir de seu olho, seja o maior 
possível? O matemático Regiomontanus (1436-1476) propôs um problema semelhante em 1471 e o 
problema foi resolvido da seguinte maneira: 

 

 
 

Imagine uma circunferência passando pelo olho O do observador e por dois pontos P e Q, 
verticalmente dispostos nas bordas superior e inferior do mural. O ângulo α será máximo quando esta 
circunferência for tangente à linha do nível do olho, que é perpendicular à parede onde se encontra o 
mural, como mostra a figura. Com estas informações, calcule a que distância OC da parede deve ficar 
o observador para ter a melhor visão do mural de Joan. 
a)13 
b)24 
c)12 
d)25 
e)6 
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10. Na figura a seguir, AB = 8 cm, BC = 10 cm, AD = 4 cm e o ponto O é o centro da circunferência. O 
perímetro do triângulo AOC mede, em cm: 

 
a) 36  
b) 45  
c) 48  
d) 50  
e) 54 
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GABARI TO 

 

 

Exercícios de aula  
 
1. d 

O lado da folha de papel corresponde ao quíntuplo do comprimento da base do cilindro, ou seja, 5pid. 
 

2. b 
A posição dos cavalos não importa, pois ambos completarão as 10 volta, iniciando e terminando o 
percurso 
no mesmo ponto . Assim sobre a distância percorrida por cada cavalo do carrossel, pode se escrever:  
d1=10.2pi.R1 = 10.2.3.4 = 240 
D2=10.2pi.r2 = 10.2.3.3=180 
 
ASSIM A DIFERENÇA DAS DISTÂNCIAS PERCORRIDAS ENTRE OS DOIS CAVALOS SERÁ DE 60 METROS. 
 

3. e 
4125=8.500+125. Portanto dará 500 voltas completas na pista e chegará na padaria. 
 

4. b 
 

 
Queremos calcular 2.OB 
SABEMOS QUE ED=2 e EC=4,5, Logo DC=EC-ED=4,5-2=2,5 
 
Temos que M é o ponto médio do segmento DC, vem que DM=DC/ 2=2.5/ 2=1,25 
Por outro lado como EF é paralelo a AB, temos FD=ED-EF=ED-AB=2-1,6=0,4 
 
portanto, 2.OB=2.(FD+DM)=2.(0,4+1,25)=3,3 
 

5. d 
Para que a bandeja tenha capacidade de portar exatamente quatro copos de uma só vez, deve-se ter 
 
Da figura e do enunciado podemos fazer: 
 
 
Temos que: AC = 7/ 5 . BD e L é a medida do lado da bandeja, assim: 
 
L = 2BD + 2AC 
 
L = 2BD+ 2.(7/ 5)BD 
 
L = 2BD+ (14/ 5)BD 
 
L= (10/ 5)BD + (14/ 5)BD 
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L/ BD = 24/ 5 
 

Exercícios de casa  
 

 
1. b 

Temos que o comprimento do arco é diretamente proporcional ao ângulo central, ao dobrarmos a 
medida do ângulo,  
a medida do arco também dobra. Portanto, o resultado pedido é igual a 10 cm. 
 

2. e 
perímetro do losango 1: p1=4.(2r)=8r 
perímetro do losango 2: P2=4.(3r)=12r 
 
Aumento do perímetro em porcentagem: (12r-8r)/ 8r=0,5=50% 
 

3. a 
na raia 1, o atleta percorreria a menor distância, pois seu comprimento é menor, Observe que os raios 
das circunferências é menor  
 

4. e 
O ponto mais alto do rolo cilíndrico, tem velocidade igual ao dobro da velocidade do centro desse 
mesmo rolo. Quando o tambor dá uma volta completa, o seu centro se desloca 2πR e o objeto que está 
em contato com o ponto mais alto vai deslocar-se o dobro, isto é, 4πR. 
 

5. c 
C=2000 
a=300.pi/ 180=5pi/ 3 
 
logo 2000=5pi.r/ 3 
 
r=1200/ 3,14 = 382,16 
 
Logo a medida mais próxima é 382 metros. 
 

6. d 
Temos que (443.12.2,54)/ 100=135 
 

7. d 
Seja x a medida do arco MFN , então a medida do arco MGN =4x. 
 
4x+x=360⇒5x=360 ⇒x=72  e  4x = 288 
 
A medida do ângulo MPN = (4x - x) / 2 ⇒MPN = (288-72) /  2 = 216 /  2 = 108 
 
Resposta : o ângulo MPN mede 108º  
 

8. a 
o trajeto percorrido por joão é de 90° (referentes aos 5m) + 30° (refentes aos 5/ 2 m).  
Sendo assim, temos que joão percorreu 120° (1/ 3 da circunferência).  
Sendo a circunferência 2.pi.raio = 10pi, João percorreu 10pi/ 3m  
 

9. c 
Utilizando uma relação métrica na circunferência, aquela relação entre secante e tangente,  
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temos: 
CO²= 8.18 
CO = 12  
 

10. e 
 
4 . (4 + 2R) = 8 . (8 + 10) 
16 + 8R = 144 
8R = 128 
R = 16 
 
Logo o perímetro do AOC é igual a 20 + 16 + 18 = 54 cm. 
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EXERCÍ CI OS DE AULA   
 

 

1. Assinale o item que completa corretamente as lacunas.  
_____havido um acréscimo na violência urbana e, se______este quadro,_____, em um futuro breve, 

mais vítimas inocentes.  
a) Tem - mantivermos - existirão  
b) Tem - mantermos - existirão  
c) Tem - mantermos - existirá  
d) Têem - mantivermos - existirão  
e) Têm - mantivermos  existirão 

 

2. Dario vinha apressado, o guarda-chuva no braço esquerdo e, assim que dobrou a esquina, diminuiu o 
passo até parar, encostando-se à parede de uma casa. Foi escorregando por ela, de costas, sentou-se 
na calçada, ainda úmida da chuva, e descansou no chão o cachimbo.  
Dois ou três passantes rodearam-no, indagando se não estava se sentindo bem. Dario abriu a boca, 
moveu os lábios, mas não se ouviu resposta. Um senhor gordo, de branco, sugeriu que ele devia sofrer 
de ataque.  
Estendeu-se mais um pouco, deitado agora na calçada, o cachimbo a seu lado tinha apagado. Um 
rapaz de bigode pediu ao grupo que se afastasse, deixando-o respirar. E abriu-lhe o paletó, o colarinho, 
a gravata e a cinta. Quando lhe retiraram os sapatos, Dario roncou pela garganta e um fio de espuma 
saiu do canto da boca. 
 Cada pessoa que chegava se punha na ponta dos pés, embora não pudesse ver. Os moradores da rua 
conversavam de uma porta à outra, as crianças foram acordadas e vieram de pijama às janelas. O senhor 
gordo repetia que Dario sentara-se na calçada, soprando ainda a fumaça do cachimbo e encostando o 
guarda-chuva na parede. Mas não se via guarda-chuva ou cachimbo ao lado dele.  
Uma velhinha de cabeça grisalha gritou que Dario estava morrendo. Um grupo transportou-o na 
direção do táxi estacionado na esquina. Já tinha introduzido no carro metade do corpo, quando o 
motorista protestou: se ele morresse na viagem? A turba concordou em chamar a ambulância. Dario 
foi conduzido de volta e encostado à parede - não tinha os sapatos e o alfinete de pérola na gravata.  

(Dalton Trevisan)  

Assinale a forma errada do imperativo:  
a) põe-te na ponta dos pés /  não te ponhas na ponta dos pés.  
b) ponha-se na ponta dos pés /  não se ponha na ponta dos pés.  
c) ponhamo-nos na ponta dos pés /  não nos ponhamos na ponta dos pés.  
d) ponhais-vos na ponta dos pés /  não vos ponhais na ponta dos pés.  
e) ponham-se na ponta dos pés /  não se ponham na ponta dos pés. 

 

3. "Dario abriu a boca".  
Passando para a voz passiva:  
a) a boca foi aberta por Dario.  
b) a boca abriu-a Dario.  
c) abriu-se a boca.  
d) à boca abriu Dario.  
e) Dario - ele mesmo - abriu a boca. 

 

4. Durante este período de depressão contemplativa uma coisa apenas magoava-me: não tinha o ar 
angélico do Ribas, não cantava tão bem como ele. Que faria se morresse, entre os anjos, sem saber 
cantar?  
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Ribas, quinze anos, era feio, magro, linfático. Boca sem lábios, de velha carpideira, desenhada em 
angústia - a súplica feita boca, a prece perene rasgada em beiços sobre dentes; o queixo fugia-lhe pelo 
rosto, infinitamente, como uma gota de cera pelo fuste de um círio...  
Mas, quando, na capela, mãos postas ao peito, de joelhos, voltava os olhos para o medalhão azul do 
teto, que sentimento! que doloroso encanto! que piedade! um olhar penetrante, adorador, de enlevo, 
que subia, que furava o céu como a extrema agulha de um templo gótico!  
E depois cantava as orações com a doçura feminina de uma virgem aos pés de Maria, alto, trêmulo, 
aéreo, como aquele prodígio celeste de garganteio da freira Virgínia em um romance do conselheiro 
Bastos.  
Oh! não ser eu angélico como o Ribas! Lembro-me bem de o ver ao banho: tinha as omoplatas magras 
para fora, como duas asas!  

O ATENEU. Raul Pompéia  

 
Numa descrição, os verbos estão, em sua maioria no:  
a) presente do indicativo  
b) futuro do indicativo  
c) pretérito mais que perfeito do indicativo  
d) pretérito perfeito do indicativo  
e) pretérito imperfeito do indicativo 

 
 

EXERCÍ CI OS DE CASA   
 

 

1. O que faz você feliz?  
A lua, a praia, o mar  
A rua, a saia, amar...  
Um doce, uma dança, um beijo,  
Ou é a goiabada com queijo?  
Afinal, o que faz você feliz?  
Chocolate, paixão, dormir cedo, acordar tarde,  
Arroz com feijão, matar a saudade...  
O aumento, a casa, o carro que você sempre quis  
Ou são os sonhos que te fazem feliz?  
Um filme, um dia, uma semana  
Um bem, um biquíni, a grama...  
Dormir na rede, matar a sede, ler...  
Ou viver um romance? 
 O que faz você feliz?  
Um lápis, uma letra, uma conversa boa  
Um cafuné, café com leite, rir à toa,  
Um pássaro, ser dono do seu nariz...  
Ou será um choro que te faz feliz?  
A causa, a pausa, o sorvete,  
Sentir o vento, esquecer o tempo,  
O sal, o sol, um som  
O ar, a pessoa ou o lugar?  
Agora me diz,  
O que faz você feliz?  

(Anúncio publicitário do Grupo Pão de Açúcar, veicu lado na Revista VEJA, edição de 21 de março de 2007 )  

 
Nesse texto publicitário predomina um padrão de linguagem coloquial, no qual podem ocorrer desvios 
do padrão culto da língua. Assinale a alternativa contendo desvio(s).  
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2. Assinalar a alternativa que contém erro no emprego da forma verbal:  
a) Ele reouvera os bens que lhe tinham sido roubados.  
b) Se ela intervisse em nosso favor, ganharíamos a questão.  
c) Quando você expuser seus trabalhos, mande-me avisar.  
d) O partido previu a vitória do candidato.  
e) Pressupus que todos chegariam a tempo.  

 

3. Assinale a alternativa errada quanto ao uso da forma verbal.  
a) Se ela fizer o trabalho, ficarei livre.  
b) Caso você quiser, iremos vê-lo.  
c) Quando elas chegarem, avisem-nas.  
d) Embora se esforçassem, nada conseguiam.  
e) Quanto mais estudava, mais ia aprendendo. 

 

4. Assinale a alternativa em que o particípio sublinhado está corretamente utilizado.  
a) O diretor tinha suspenso a edição do jornal antes da publicação da notícia.  
b) Lourival tinha chego ao mercado. Marli o esperava próxima da barraca de frutas.  
c) O coroinha havia já disperso a multidão que estava em volta da Matriz.  
d) A correspondência não foi entregue no escritório.  
e) Diogo tinha os índios expulso que cercavam o povoado. 

 

5. Assinale a alternativa em que um verbo, tomando outro sentido, tem alterada a sua predicação.  
a) O alfaiate virou e desvirou o terno, à procura de um defeito. /  Francisco virou a cabeça para o lado, 

indiferente.  
b) Clotilde anda rápido como um raio. /  Clotilde anda adoentada ultimamente.  
c) A mim não me negam lugar na fila. /  Neguei o acesso ao prédio, como me cabia fazer.  
d) Não assiste ao prefeito o direito de julgar essa questão. /  Não assisti ao filme que você mencionou.  
e) Visei o alvo e atirei. /  As autoridades portuárias visaram o passaporte.  

 

6. Assinale a alternativa em que o uso dos verbos fazer, haver e ser está de acordo com a norma culta.  
a) Ele não se olhava no espelho haviam três dias. A esposa se queixava muito daquela situação.  
b) Faziam dias alegres naquele verão. Muito calor e muita mulher bonita.  
c) Não houveram mais casos de dengue nas redondezas, desde a intervenção do médico.  
d) Meu maior incômodo são as aves noturnas que vêm fazer ninho no forro da casa.  
e) Agora são meio-dia. As pessoas que fazem a sesta se dirigem a casa. 
 

QUESTÃO CONTEXTO 
 

 
Analise a tirinha abaixo 

 
Responda a partir de uma análise semântica, qual a razão para o equívoco de interpretação do personagem 
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GABARI TO 

 

 
 

Exercícios de aula 
 
1. a 

A alternativa responde corretamente ao que se pede já que apresenta as conjugações determinadas pela 
 

 
2. d 

O correto seria -vos na ponta dos pés  
 

3. a 
 

 
4. e 

São exemplos: magoava, voltava, cantava.  

 
Exercícios de casa  
 
1. e 

 
 

2. b 
A conjugação correta é  
 

3. b 
 

 
4. d 

As demais orações deveriam apresentar as seguintes colocações: suspendido, chegado, dispersado, 
expulsado.  
 

5. b 
Na primeira oração, o verbo andar exprime ação. Na segunda, estado.  
 

6. d 
  

 
Questão Contexto  
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Por. 
 
Professor: Raphael Hormes 
Eduardo Valladares 
 
Monitor: Bruna Saad  
Caroline Tostes 
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RESUM O   
 

 
I. Conceito:  
Os verbos são palavras que exprimem ações, introduzem estados ou representam fenômenos da natureza.  
São variáveis em pessoa, número, tempo, modo e voz. 
Ex.: João caminha lentamente. (ação) 
       Maria permanece doente. (estado) 
       Choveu pela manhã. (fenômeno da natureza) 
 
Existem, também, as locuções verbais, formadas por um verbo auxiliar e um verbo principal.  
O verbo auxiliar é aquele que é conjugado, e o principal é o que fica na forma nominal (infinitivo, gerúndio 
ou particípio).  
Ex.: Ele vai sair mais tarde.  
       Estou telefonando há tempos. 
       Queria que João tivesse comprado os ingressos. 
 
II. Flexões  
São as possíveis categorias em que os verbos podem variar.  
 
a) Pessoa:  
Primeira (emissor) - Eu amo, Nós amamos 
Segunda (receptor) - Tu amas, Vós amais 
Terceira (assunto) - Ele(a) ama, Eles(as) amam 
 
b) Número:  
Singular - Ele vai 
Plural - Eles vão 
 
c) Modo:  caracteriza as diferentes maneiras como podemos utilizar o verbo, dependendo da significação 
que pretendemos dar a ele.  

● Indicativo: expressa certeza de um fato. Ex.: Eu irei ao jogo. 
● Subjuntivo: expressa dúvida, possibilidade, hipótese, condição. Ex.: Querem que eu vá ao jogo./ Se 

eu fosse ao jogo, sairia mais cedo./ Se eu for ao jogo, avisarei. 
● Imperativo: expressa ordem, sugestão, súplica, pedido. Ex.: Empreste-me a borracha, por 

favor!/ Arrume essa bagunça! 
 
d) Tempo:  indica o momento em que o processo verbal ocorre. Os tempos verbais podem ser simples  
(formados por apenas um verbo) ou compostos  (formados pela loc
verbo).  
i. Simples  
i.a) Modo indicativo  

● Presente: Indica uma ação no momento da fala. 
Ex.: Eu acordo. Tu aprendes. Ele dorme. 

● Pretérito imperfeito: Indica uma ação ocorrida anteriormente ao momento da fala, de 
continuidade, habitual. 

Ex.: Eu acordava. Tu aprendias. Ele dormia.  
● Pretérito perfeito:Indica uma ação já realizada, concluída. 

Ex.: Eu acordei. Tu aprendeste. Ele dormiu. 
● Pretérito mais-que-perfeito: Indica uma ação passada, concluída antes de outro fato (ambos no 

passado). 
Ex.: Eu acordara. Tu aprenderas. Ele dormira.  

● Futuro do presente: Indica uma ação futura, que ainda irá acontecer.  
Ex.: Eu acordarei. Tu aprenderás. Ele dormirá. 
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● Futuro do pretérito:Indica uma ação futura em relação ao passado, ação que teria acontecido em 
relação a um fato já ocorrido no passado.  

Ex.: Eu acordaria. Tu aprenderias. Ele dormiria.  
 
i.b) Modo subjuntivo 

● Presente: Expressa uma hipótese, desejo, suposição, dúvida que pode ocorrer no momento atual. 
Ex.: É conveniente que estudes  para o exame. 

● Pretérito imperfeito:  Expressa um fato passado, mas posterior a outro já ocorrido. Também usado 
para expressar condição e desejo. 

Ex.: Eu esperava que ele pegasse o carro.. 
● Futuro: Enuncia um fato que pode ocorrer num momento futuro em relação ao atual. Também 

pode expressar possibilidade. 
Ex.: Quando ele vier  à padaria, pegará as tortas. 
 
ii. Compostos 
ii.a) Modo indicativo 

● Pretérito perfeito: o auxiliar é flexionado no presente do indicativo.  
Ex.: Eu tenho dito. 

● Pretérito mais-que-perfeito: o auxiliar é flexionado no pretérito imperfeito do indicativo.  
Ex.: Eu tinha dito.  

● Futuro do presente: o auxiliar é flexionado no futuro do presente do indicativo.  
Ex.: Eu terei dito. 

● Futuro do pretérito: o auxiliar é flexionado no futuro do pretérito.  
Ex.: Eu teria dito. 
 
ii.b) Modo subjuntivo 

● Pretérito perfeito: o auxiliar é flexionado no presente do subjuntivo. 
Ex.: (Que) Eu tenha dito. 

● Pretérito mais-que-perfeito: o auxiliar é flexionado no pretérito imperfeito do subjuntivo. 
Ex.: (Se) Eu tivesse dito. 

● Futuro: o auxiliar é flexionado no futuro do subjuntivo. 
Ex.: (Quando) Eu tiver dito. 
 
iii. Formas nominais 

● Infinitivo impessoal: existe um sujeito envolvido na ação, o que a torna pessoal. Vejamos exemplos 
dos dois casos: 

Ex.: Trouxe alguns exercícios para resolver. 
● Infinitivo pessoal: o processo verbal não se relaciona a nenhum sujeito, ou seja, fala-se da ação por 

ela mesma. 
Ex.: Trouxe alguns exercícios para eles resolverem.  

● Gerúndio: indica uma noção de continuidade ao processo verbal. Muitas vezes, vem acompanhado 
por um verbo auxiliar.  

Ex.: Estou dirigindo.  
● Particípio: indica uma noção de finalização, conclusão da ação verbal. 

Ex.: Terminada a festa, os convidado já haviam partido. 
 

EXERCÍ CI OS DE AULA   
 

 

1. Texto 1. 
CAPÍTULO 8  
AS EXTREMIDADES 
8.4 OS PÉS 
2. O limpador de para-brisas 
Posição: sentada com os braços atrás do corpo e as mãos apoiadas no chão  

 Gire os tornozelos para dentro e para fora; 
 Levante e abaixe os calcanhares mantendo as barrigas das pernas no chão (os dois juntos; depois 

um de cada vez).  
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Texto 2 
RECEITA DE ARROZ DOCE TRADICIONAL  
INGREDIENTES 
1 litro e meio de leite 
2 xícaras de arroz branco (já lavado) 
3 xícaras de açúcar 
Canela em pau (uso e quantidade a gosto) 
1 lata de leite condensado 
 
MODO DE PREPARO 
Cozinhar o arroz no leite, juntamente com a canela. 
20 minutos depois, mexer de tempos em tempos, acrescentar o açúcar, deixar mais 20 minutos e logo 
em seguida acrescentar o leite condensado e deixar mais 20 minutos. 
Colocar em uma linda travessa.  
 
Levando em conta os gêneros de textos, é correto afirmar: O texto 1 e a receita  
a) têm como objetivo sugerir ao leitor a realização de uma tarefa, apresentando o passo a passo  da 

atividade; em ambos os casos, o executor não tem espaço para livre escolha.  
b) distinguem-  B busca informar o interlocutor acerca 

de cuidados com a saúde da criança, a receita, simples indicação de uma fórmula, mostra como 
 B admite ilustração, a receita não 

admitiria.  
c) ão podem ser aproximados sob nenhum critério, pois, fazendo parte de universos absolutamente 

nto de cada um, quanto o estilo adotado em cada um 
  

d) apresentam traços distintos em sua composição, como se nota pelo emprego do imperativo (em B) 
e do infinitivo (na receita); entretanto, essa específica diferença não impede o reconhecimento de 
que partilham a mesma finalidade de instruir o receptor.  

e) implicam obrigatoriedade do interlocutor em cumprir o que está minuciosamente descrito em 
cada um dos textos, mas distinguem-se: em A, a prática vem investida de caráter lúdico, pelo tipo 
específico de destinatário da mensagem, enquanto a receita remete a atividade rotineira e 
desgastante.  

 

2. Por Martha Medeiros 
Fonte: Jornal O Globo  

 

Estava conversando com uma amiga, dia desses. Ela comentava sobre uma terceira pessoa, que eu não 
conhecia. Descreveu-a como sendo boa gente, esforçada, ótimo caráter. "Só tem um probleminha: 
não é habitada". Rimos. É uma expressão coloquial na França  habité  mas nunca tinha escutado 
por estas paragens e com este sentido. Lembrei-me de uma outra amiga que, de forma parecida, 
também costuma dizer "aquela ali tem gente em casa" quando se refere a pessoas que fazem diferença. 

 

Uma pessoa pode ser altamente confiável, gentil, carinhosa, simpática, mas se não é habitada, 
rapidinho coloca os outros pra dormir. Uma pessoa habitada é uma pessoa possuída, não 
necessariamente pelo demo, ainda que satanás esteja longe de ser má referência. Clarice Lispector 
certa vez escreveu uma carta a Fernando Sabino dizendo que faltava demônio em Berna, onde morava 
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na ocasião. A Suíça, de fato, é um país de contos de fada onde tudo funciona, onde todos são belos, 
onde a vida parece uma pintura, um rótulo de chocolate. Mas falta uma ebulição que a salve do 
marasmo. 

 

Retornando ao assunto: pessoas habitadas são aquelas possuídas, de fato, por si mesmas, em diversas 
versões. Os habitados estão preenchidos de indagações, angústias, incertezas, mas não são menos 
felizes por causa disso . Não transformam suas "inadequações" em doença, mas em força e curiosidade. 
Não recuam diante de encruzilhadas, não se amedrontam com transgressões, não adotam as opiniões 
dos outros para facilitar o diálogo. São pessoas que surpreendem com um gesto ou uma fala fora do 
script, sem nenhuma disposição para serem bonecos de ventríloquos. Ao contrário, encantam pela 
verdade pessoal que defendem. Além disso , mantêm com a solidão uma relação mais do que cordial. 

 

Então são as criaturas mais incríveis do universo? Não necessariamente. Entre os habitados há de tudo, 
gente fenomenal e também assassinos, pervertidos e demais malucos que não merecem 
abrandamento de pena pelo fato de serem, em certos aspectos, bastante interessantes. Interessam, 
mas assustam. Interessam, mas causam dano. Eu não gostaria de repartir a mesa de um restaurante 
com Hannibal Lecter, "The Cannibal", ainda que eu não tenha dúvida de que o personagem 
imortalizado por Anthony Hopkins renderia um papo mais estimulante do que uma conversa com, sei 
lá, Britney Spears, que só tem gente em casa porque está grávida.  
Que tenhamos a sorte de esbarrar com seres habitados e ao mesmo tempo inofensivos, cujo único mal 
que possam fazer é nos fascinar e nos manter acordados uma madrugada inteira. Ou a vida inteira, o 
que é melhor ainda. 

 

sobre ele. 
I.   Tem-se uma locução verbal de gerúndio -  estava conversando -, em que estava é o verbo auxiliar e 

conversando é o verbo principal.  
II.  O verbo auxiliar, no presente exemplo, empresta um matiz semântico novo ao verbo principal. 
III. Do ponto de vista aspectual, estava conversando não é o mesmo que conversava. Em estava 

conversando, a ideia de ação verbal em curso é mais forte do que em conversava. Essa constatação 
é importante principalmente na leitura de textos literários, que pode ter em casa elemento uma 
carga expressiva a mais. 

 
Está correto o que se diz em 
a) I e II apenas 
b) II e III apenas 
c) I e III apenas 
d) I, II e III 
 

3. O gerúndio, uma das formas nominais do verbo, está sendo utilizado de maneira adequada em todas 
as alternativas, exceto: 
a) A vida vai passando enquanto estamos ocupados fazendo planos. 
b) Eles estavam sorrindo, brincando e aproveitando o passeio no parque. 
c) Eu vou estar entrando em contato para estar resolvendo o problema. 
d) Ando procurando soluções para meus problemas. 
 

4. Assinale a sequência que indica a forma nominal dos verbos em destaque: 
I. Fumar  é prejudicial para a saúde. 
II. Se tu não falares  agora, vou-me embora. 
III. Mário tem estudado  bastante para o concurso. 
IV. As crianças estão brincando  no parquinho. 
V. A carta foi escrita  há vinte anos. 

 
a) Infinitivo impessoal, Infinitivo pessoal, Particípio regular, Gerúndio e Particípio irregular.  
b) Particípio irregular, Infinitivo pessoal, Particípio regular, Gerúndio, Infinitivo impessoal.  
c) Gerúndio, Infinitivo pessoal, Infinitivo impessoal, Particípio irregular, Particípio regular. 
d) Infinitivo pessoal, Infinitivo impessoal, Particípio irregular, Gerúndio e Particípio regular.  
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5. 
particípio (acendido e aceso). Em abundância, que é geralmente do particípio, em alguns verbos 
ocorre em outras formas. Assim, por exemplo, é o caso de: 
a) coser 
b) olhar 
c) haver 
d) vir 
e) dançar 

 

EXERCÍ CI OS DE CASA   
 

 

1. Sobre as formas nominais do verbo, estão corretas as seguintes proposições: 
I.  A principal característica do gerúndio é conferir ao verbo uma ideia de continuidade, ou seja, de 

uma ação que ainda está em andamento e que, por isso, não foi finalizada. 
II. Assim como o gerundismo, considerado um vício de linguagem, o gerúndio também deve ser 

evitado. 
III. O infinitivo pessoal é construído sem sujeito porque não faz referência a uma pessoa gramatical. 

contrados nos verbetes de dicionários. 
IV. O infinitivo impessoal é uma peculiaridade linguística e é conhecido também como idiotismo. Sua 

terminação é idêntica à terminação do futuro do subjuntivo, sendo empregado principalmente nas 
orações reduzidas de infinitivo. 

V. Os verbos no particípio irregular serão empregados na voz passiva ao lado dos verbos 
auxiliares ser e estar.  

VI. Os verbos no particípio regular serão empregados na voz ativa ao lado dos verbos 
auxiliares ter  e haver.  

 
a) II, III e IV. 
b) I, IV e VI. 
c) V e VI. 
d) I, V e VI. 
e) I e III. 
 

2. Ela saltou no meio da roda, com os braços na cintura, rebolando as ilhargas e bamboleando a cabeça, 
ora para a esquerda, ora para a direita, como numa sofreguidão de gozo carnal, num requebrado 
luxurioso que a punha ofegante; já correndo de barriga empinada; já recuando de braços estendidos, 
a tremer toda, como se fosse afundando num prazer grosso que nem azeite, em que se não toma pé e 
nunca encontra fundo. Depois, como se voltasse à vida soltava um gemido prolongado, estalando os 
dedos no ar e vergando as pernas, descendo, subindo, sem nunca parar os quadris, e em seguida 
sapateava, miúdo e cerrado, freneticamente, erguendo e abaixando os braços, que dobrava, ora um, 
ora outro, sobre a nuca enquanto a carne lhe fervia toda, fibra por fibra, titilando.  

(AZEVEDO, Aluísio. O Cortiço, 25ª ed. São Paulo, Átic a, 1992, p. 72-3.)  

 
Neste trecho, o efeito de movimento rápido é obtido por verbos empregados no tempo ou modo:  
a) pretérito perfeito do indicativo.  
b) pretérito imperfeito do subjuntivo.  
c) presente do indicativo.  
d) infinitivo.  
e) gerúndio.  

 

3. Tanto de meu estado me acho incerto,  
Que em vivo ardor tremendo estou de frio;  
Sem causa, juntamente choro e rio;  
O mundo todo abarco e nada aperto.  

Camões  
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No verso Que em vivo ardor tremendo estou de frio  NÃO ocorre:  
a) paradoxo.  
b) ordem inversa dos termos na oração.  
c) relação de consequência com a oração anterior.  
d) emprego de verbo no gerúndio.  
e) equivalência sintática entre de frio  de Camões  

 

4. Soneto 
 
Pálida, à luz da lâmpada sombria 
Sobre o leito de flores reclinada, 
Como a lua por noite embalsamada, 
Entre as nuvens do amor ela dormia! 
 
Era a virgem do mar! na escuma fria 
Pela maré das águas embalada! 
Era um anjo entre nuvens d'alvorada 
Que em sonhos se banhava e se esquecia! 
 
Era mais bela! o seio palpitando... 
Negros olhos as pálpebras abrindo... 
Formas nuas no leito resvalando... 
 
Não te rias de mim, meu anjo lindo! 
Por ti - as noites eu velei chorando, 
Por ti - nos sonhos morrerei sorrindo! 
(Álvares de Azevedo)  
 
I - Em todas as estrofes, sem exceção, a amada apresenta-se intocavelmente linda na sua etérea 
beleza de virgem adormecida. 
II - No primeiro terceto, o poeta ousa mostrar o erotismo da mulher amada, em movimentos suaves, 
expressos em verbos no gerúndio. 
III - Nas duas primeiras estrofes, com as figuras de EMBALSAMADA e ESCUMA FRIA, já se prenuncia 
um erotismo disfarçado que explode na quarta estrofe. 
IV - O último terceto constitui uma retomada da virgem inacessível, muito bem expresso no vocativo 
do seu primeiro verso. 
V - A anáfora dos dois últimos versos, seguida da antítese, CHORANDO/ SORRINDO aponta para a 
entrega sem limites ao único centro da vida do poeta, a mulher amada. 
 
Aponte a alternativa correta sobre a relação do texto com as afirmações anteriores. 
a) Todas as afirmações estão corretas, com exceção da II. 
b) Apenas II e IV estão corretas. 
c) Apenas II, IV e V estão corretas. 
d) Todas as afirmações estão corretas, com exceção da I. 
e) Todas as afirmações estão incorretas, com exceção da I. 

 

5. Com relação aos recursos expressivos utilizados no poema da questão anterior, NÃO se pode afirmar 
que: 
a) a temporalidade adquire matizes especiais graças ao emprego do gerúndio e da repetição 

(expressando lentidão) e do diminutivo (expressando suavidade). 
b) o uso maciço de metáforas indica a dificuldade do "eu lírico" em traduzir o universo múltiplo e 

inusitado que o cerca. 
c) a ideia de um peso que se abate sobre o "eu lírico" (v.21 e 22) é reforçada pelos sons fortes e 

marcados (/ p/ , / r/ ). 
d) as orações coordenadas e as marcas adverbiais ("um dia", "depois") asseguram a leitura fluente do 

poema. 
e) a concentração de verbos de movimento, aliada a verbos que expressam vontade, acentuam a 

postura determinada do "eu lírico". 
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6. Os diversos tipos de relação sintática entre orações podem ser estabelecidos sem conectivo explícito, 
através das formas de infinitivo, gerúndio ou particípio, como vemos no seguinte exemplo: 
 
"TOMANDO Gilberto Freyre como a linha vertical e Mário de Andrade como a linha horizontal de um 
ângulo reto, teríamos Guimarães Rosa como a hipotenusa fechando o triângulo." (par.5) 
 
Reconheça o tipo de relação sintática expressa pelo gerúndio destacado no período acima. 
a) conclusão 
b) temporalidade 
c) condicionalidade 
d) mediação 
e) conformidade 

 

7. Em "Interrogados, mentem a princípio, negando;" (texto I) o particípio e o gerúndio assinalam 
circunstâncias adverbiais do fato expresso em "mentem". 
A circunstância denotada pelo particípio e a indicada pelo gerúndio significam respectivamente: 
a) tempo e modo 
b) causa e proporção 
c) concessão e finalidade 
d) comparação e consequência 

 

QUESTÃO CONTEXTO   
 

 

 
Identifique a crítica contida na tirinha, explicando os dois processos linguísticos criticados pela personagem.  
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GABARI TO 

 

 
 

Exercícios de aula 
 
1. d 

O uso de verbos no imperativo no texto 1 e o uso do infinitivo no texto 2 não impedem o reconhecimento 
de que os dois apresentam a função apelativa da linguagem. 
 

2. d 
A diferença vista entre as duas formas verbais é a duração do evento. A locução verbal  parece aumentar 
o tempo de duração da ação.  
 

3. c 
Porque é a representação de um vício de linguagem conhecido como gerundismo.  
 

4. a  
 

5. c 

podem ser conjugados  haver  é 
considerado abundante porque admite as duas formas, havemos/ hemos , muito embora não estejam no 
particípio (forma em que usualmente encontramos os verbos abundantes), mas sim no presente do 

 

 
Exercícios de casa  
 
1. d 

II. O gerúndio, a forma nominal, não deve ser confundido com o gerundismo, considerado um vício de 
linguagem. O uso do gerúndio não deve ser abolido, mas sim o uso sistemático do gerundismo em 
construções que deveriam apresentar apenas um único verbo ou uma locução verbal sem um verbo no 
gerúndio. III. O infinitivo impessoal é construído sem sujeito porque não faz referência a uma pessoa 

dicionários. IV. O infinitivo pessoal é uma peculiaridade linguística e é conhecido também como 
idiotismo. Sua terminação é idêntica à terminação do futuro do subjuntivo, sendo empregado 
principalmente nas orações reduzidas de infinitivo. 
 

2. e 
A forma nominal de gerúndio normalmente configura ideia de movimento e/ ou continuidade de uma 
ação.  
 

3. e 
 

 
4. c 

As próprias afirmativas se justificam. I está errada porque há um certo erotismo logo a primeira estrofe de 
forma suave, III está errada porque não há uma explosão de erotismo, ele acontece de forma sutil.   
 

5. c 
Nesse poema, a questão da musicalidade não é significativa. Os fonemas não são trabalhados para dar 
peso ao que é dito pelo eu-lírico.  
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6. c 
 

 
7. a 

 
 

Questão Contexto  

excessivo de gerúndio em locuções verbais com mais de um núcleo. 
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Quí. 
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RESUM O   
 

 
Para reações simples, a regra do MACHO funciona bem, mas em reações mais complexas, pode haver mais 
de um metal ou ametal, ou o mesmo elemento pode aparecer em muitas substâncias, tornando este 
método um pouco confuso. 
Para balancear estas reações, as seguintes regras podem ser úteis:  

• Comece com o composto mais complicado. Suponha que só há uma molécula deste composto 
participando da reação.  

• Comece a balancear os átomos presentes no menor número de compostos. Não se preocupe em 
usar frações por enquanto. 

• Balanceie os átomos presentes em mais compostos no final. 
• Quando todos os átomos estiverem balanceados, remova as frações multiplicando todos os 

coeficientes pelo denominador da(s) fração(ões). 
 
Por exemplo, balancearemos a reação de combustão do etileno glicol: 

C2H6O2 + O2 -> CO2 + H2O 
A molécula mais complicada é a do etileno glicol, então diremos que seu coeficiente é 1.  

1C2H6O2 + O2 -> CO2 + H2O 
Tanto carbono quanto hidrogênio estão presentes em duas moléculas. O oxigênio está presente em todas. 
Comecemos com o carbono e hidrogênio.  
O coeficiente do CO2 deve ser 2 para balancear os átomos de carbono com os do reagente, e o da água 
deve ser 3 para balancear os átomos de hidrogênio. 

1C2H6O2 + O2 -> 2CO2 + 3H2O 
Agora há sete átomos de oxigênio no lado direito e 2 no etileno glicol. Precisamos que o coeficiente do O 2 
seja igual a 5/ 2 para que o oxigênio esteja balanceado, somando 7 unidades deste átomo nos reagentes. 

1C2H6O2 + 5/ 2O2 -> 2CO2 + 3H2O 
Agora todos os elementos estão balanceados. Basta multiplicar os coeficientes pelo denominador da fração 
para finalizar com números inteiros. 

2C2H6O2 + 5O2-> 4CO2 + 6H2O 
 
Outra regra bastante útil dependendo da reação é a seguinte: 

• Trate grupos poliatômicos (SO4
2-, PO4

3-, OH-, por exemplo) que não se alteram na reação como se 
fossem um só elemento  ao invés de balancear os átomos do grupo individualmente, balanceie o 
grupo como um todo. 

Por exemplo, vejamos esta equação entre o carbonato de cálcio e o ácido fosfórico: 
CaCO3 + H3PO4 -> Ca3(PO4)2 + H2O + CO2 

A molécula mais complexa (que contém a maior quantidade de átomos) é a do fosfato de cálcio. Diremos 
que seu coeficiente é 1. 

CaCO3 + H3PO4 -> 1Ca3(PO4)2 + H2O + CO2 
Trataremos o grupo fosfato (PO4

3-) como uma entidade única: 
CaCO3 + H3PO4 -> 1Ca3(PO4)2 + H2O + CO2 

Como há dois grupos fosfato no fosfato de cálcio, o coeficiente do ácido fosfórico precisa ser igual a 2. 
CaCO3 + 2H3PO4 -> 1Ca3(PO4)2 + H2O + CO2 

Para balancear o cálcio, adicionamos o coeficiente 3 ao carbonato de cálcio. 
3CaCO3 + 2H3PO4 -> 1Ca3(PO4)2 + H2O + CO2 

Agora basta balancear o carbono e o hidrogênio para determinar os coeficientes dos dois últimos produtos. 
O balanceamento do oxigênio sai automaticamente. 

3CaCO3 + 2H3PO4 -> 1Ca3(PO4)2 + 3H2O + 3CO2 
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EXERCÍ CI OS DE AULA   
 

 

1.  A decomposição térmica de 1 mol de dicromato de amônio é representada pela equação: 
 

(NH4)2Cr2O7 2 + CrxOy + z H2O 
 
Os valores de x, y e z são, respectivamente: 
a) 2, 3 e 4 
b) 2, 7 e 4 
c) 2, 7 e 8 
d) 3, 2 e 4 
e) 3, 2 e 8 
  

2. Das equações abaixo, estão balanceadas incorretamente: 
I. NH3 4Cl 
II. BaCl2 + H2SO4 4 

III. C2H6O + O2 2 + H2O 
IV. N2 + H2 3 
 
a) Somente I e II. 
b) Somente I e III. 
c) Somente II e IV. 
d) Somente II, III e IV 
e) Todas. 

 

3. Considerando-se a equação química não balanceada 
 

2 + H2 

 
E admitindo-se, num balanceamento, o coeficiente 6 (seis) para cada produto, o coeficiente de cada 
reagente será, respectivamente: 
a) 3 e 6. 
b) 6 e 6. 
c) 6 e 12. 
d) 12 e 6. 
e) 12 e 12. 
 

4. O mineral esfalerita, composto de sulfeto de zinco (ZnS), é usado em telas de raios X e tubos de raios 
catódicos, pois emite luz por excitação causada por feixe de elétrons. Uma das etapas da obtenção do 
metal pode ser representada pela seguinte equação química não balanceada: 
 

2 2ZnO(s) SO (g) ZnS(s) O (g)  K K K K K K K K  

 
Nessa equação, se o coeficiente estequiométrico da esfalerita for 2, os coeficientes estequiométricos, 
em números mínimos e inteiros, do oxigênio, do óxido de zinco e do dióxido de enxofre serão, 
respectivamente:  
a) 2, 2 e 2.    
b) 2, 2 e 3.     
c) 2, 3 e 3    
d) 3, 2 e 2    
e) 3, 3 e 3    
  



 

 
Q

uí
. 

 

5. O bicarbonato de sódio é usado em dois tipos diferentes de extintores: o extintor de espuma química 
e o extintor de pó químico seco. No primeiro, o bicarbonato de sódio reage com o ácido sulfúrico 
que, em contato, produzem a espuma e 2CO  conforme a reação não balanceada abaixo. 

 

3 2 4 2 4 2 2NaHCO H SO Na SO H O CO     

 
É correto afirmar que, após o balanceamento, os valores dos coeficientes estequiométricos da 
esquerda para a direita são, respectivamente,  
a) 2, 1, 1, 1 e 2.    
b) 1, 1, 1, 2 e 1.    
c) 1, 1, 1, 1 e 1.    
d) 2, 2, 2, 2 e 2.    
e) 2, 1, 1, 2 e 2.    
 

6. Balanceie as seguintes equações químicas: 
a) C15H32 + O2 2 + H2O 
b) SiCl4 2  
c) Na2SO4 + C  Na2S + O2 
d) CHCl3 + HF  CHClF2 + HCl 
e) Cl2 + HgO  Cl2O + HgCl2 + HgO 

 

EXERCÍ CI OS DE CASA   
 

 

1. Fermentações são usadas desde os tempos antigos para fabricar bebidas e pães. A equação química 
abaixo é demonstrativa desse processo. 

 

6 12 6 2 5 2
gás carbônicoglicose etanol

xC H O yC H OH zCO   

 
Após balancear a equação, escolha, entre as alternativas abaixo, a que apresenta os valores corretos 
para os coeficientes x,  y  e z.   

a) x 1 y 2 z 3       
b) x 1 y 2 z 2       
c) x 2 y 1 z 2       
d) x 2 y 2 z 2       
e) x 1 y 1 z 1       

 

2. Airbags são hoje em dia um acessório de segurança indispensável nos automóveis. A reação que ocorre 
quando um airbag infla é  

3(s) 2(g) (s)NaN N Na .   

 
Quando se acertam os coeficientes estequiométricos, usando o menor conjunto adequado de 
coeficientes inteiros, a soma dos coeficientes é 
a) 3.     
b) 5.     
c) 7.      
d) 8.     
e) 9.     
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3. O ácido fosfórico é usado na fabricação de vidros, na tinturaria, na fabricação de fertilizantes 
fosfatados, nas indústrias alimentícias e nas farmacêuticas. Entretanto, uma aplicação do ácido 
fosfórico que chama bastante atenção é o seu uso em refrigerantes do tipo "cola". A maioria dos 
refrigerantes no Brasil possui alto teor de ácido fosfórico, ficando com um pH 3.  Ele é utilizado 

principalmente como acidulante da bebida, baixando seu pH, regulando sua doçura, realçando o 
paladar e também atuando como conservante.  
O ácido fosfórico pode ser obtido a partir da reação do ácido sulfúrico com o fosfato de cálcio: 
 

H2SO4 + Ca3(PO4)2 4 + H3PO4 
 

Os coeficientes estequiométricos da equação, após o seu balanceamento, são respectivamente:  
a) 6 2 3 3.       
b) 6 1 6 3.       
c) 3 1 3 2.       
d) 3 2 3 2.       

 

4. Balanceie as seguintes equações químicas: 
a) Fe2O3 2 
b) NaHCO3 2CO3 + H2O + CO2 
c) ClO2 3 + H2O 
d) BCl3 + H2  
e) P2O5 4 + CO2 

f) Ca3(PO4)2 + SiO2 2O5 + CaSiO3 
g) SO3 + S2Cl2 + Cl2 2 
h) NaClO2 + Cl2 2 + NaCl 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
Q

uí
. 
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Exercícios de aula  
 
1. a. 

Para balancearmos a equação, devemos deixar a quantidade de cada um dos elementos nos produtos e 
reagentes igual. 
Nos reagentes (antes da seta) é estabelecida a quantidade dos elementos: 
N = 2 (2 x 1 = 2) 
H = 8 (4 x 2 = 8) 
Cr = 2 
O = 7 
Então, para igualar os produtos e reagentes, a quantidade de cada elemento será a seguinte:  
N = 2 
Cr = 2 
O = 7 
H = 8 
Ou seja, os produtos deixam de ser CrxOy + z H2O e passam a ser: Cr2O3 + 4 H2O, então x = 2, y = 3 e z = 
4. 

  
2. d. 

A equação I está balanceada corretamente, a quantidade de cada elemento presente nos reagentes é a 
mesma nos produtos. 
Na equação II, há 2 átomos de cloro nos reagentes (BaCl2) e apenas 1 nos produtos (HCl). Há também 2 
átomos de hidrogênio nos reagentes (H2SO4) e apenas 1 nos produtos (HCl). A equação não está 
balanceada. 
A equação III possui 2 carbonos nos reagentes (C2H6O) e apenas 1 nos produtos (CO2). Existem 6 átomos 
de hidrogênio nos reagentes (C2H6O) e apenas 2 nos produtos (H2O). O oxigênio apresenta a mesma 
quantidade no primeiro e no segundo membro, porém a equação não está balanceada. 
Na equação IV temos 2 átomos de nitrogênio nos reagentes (N2) e apenas 1 no produto (NH3). Há 2 átomos 
de hidrogênio nos reagentes (H2) e 3 no produto (NH3). A equação não está balanceada. 
Somente a equação I está balanceada corretamente. 

  
3. c. 

Se temos que colocar o coeficiente 6 nos produtos, a reação se torna: 
2 + 6 H2 

Então teremos que compensar a quantidade de produtos multiplicando também os valores nos 
reagentes, a fim de obter o balanceamento da reação. Temos seis átomos de magnésio nos produtos, 
então esse será seu coeficiente no reagente: 

2 + 6 H2 
Nos produtos, temos doze átomos de cloro e doze átomos de hidrogênio nos produtos. Então devemos 
multiplicar o índice 2 pelo coeficiente 6 e o coeficiente de HCl no reagente se tornará 12: 

2 + 6 H2 
Portanto, o coeficiente de cada reagente é, respectivamente, 6 e 12. 

 

 
4. d. 

2 22 ZnO(s) 2 SO (g) 2 ZnS(s) 3 O (g)    

 
Oxigênio 2(O ) 3   

Óxido de zinco (ZnO) 2  

Dióxido de enxofre 2(SO ) 2    
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5. e. 

3 2 4 2 4 2 22NaHCO H SO Na SO 2H O 2CO     

 
Coeficientes estequiométricos após o balanceamento: 2 :1:1: 2 : 2.    

 
6.  

a) 1 C15H32 + 23 O2 2 + 16 H2O 
b) 1 SiCl4 2  
c) 1 Na2SO4 2S + 2 O2 
d) 1 CHCl3 2 + 2 HCl 
e) 2 Cl2 2O + 1 HgCl2 + 1 HgO 

 

 
 
 

Exercícios de casa  
 
1. b 
 

6 12 6 2 5 2
gás carbônicoglicose etanol

C H O 2C H OH 2CO   

 
Assim: 
x 1; y 2 e z 2.      

 
2. c. 
 

3(s) 2(g) (s)2 NaN 3 N 2 Na .   

Soma 2 3 2 7.       
 
3. c. 
 

2 4 3 4 2 4 3 43H SO Ca PO 3( ) CaSO 2H PO    
 

3 2 3 2.      
 
4. a) 2 Fe2O3 2 

b) 2 NaHCO3 2CO3 + 1 H2O + 1 CO2 
c) 2 ClO2 2 + 1 NaClO3 + 1 H2O 
d) 2 BCl3 + 3 H2  
e) 2 P2O5 4 + 10 CO2 
f) 2 Ca3(PO4)2 + 6 SiO2 2O5 + 6 CaSiO3 
g) 1 SO3 + 1 S2Cl2 + 2 Cl2 2 
h) 2 NaClO2 + 1 Cl2 2 + 2 NaCl 
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RESUM O   
 

 
Para os casos em que o balanceamento por tentativas ou pelo método redox não são suficientes, ou 
requerem muito trabalho, existe o chamado método algébrico . O método se baseia na Lei da Conservação 
de Massa e utiliza sistemas de equações envolvendo os coeficientes estequiométricos para determiná-los.  
 
Exemplo: Balanceie a seguinte equação: 

P2I4 + P4 + H2O  PH4I + H3PO4 
 
Passo 1)  Atribuir variáveis a cada substância para representar seus coeficientes estequiométricos. 

a P2I4 + b P4 + c H2O  d PH4I + e H3PO4 

 
Passo 2) Como a Lei da Conservação de Massa nos diz que o mesmo número de átomos de cada elemento 
deve ser encontrado nos dois lados da equação, podemos escrever uma equação para cada elemento 
utilizando os coeficientes e o número de átomos por molécula, tal que o número de átomos nos reagentes 
seja igual ao nos produtos. 
 
P:  2.a + 4.b = d + e 
I:  4.a = d 
H:  2.c = 4.d + 3.e 
O:  c = 4.e 
 
Passo 3) Substituir as equações menores nas maiores para diminuir o número de variáveis. 
 
P: 2.a + 4.b = 4.a + e ∴ 4.b = 2.a + e 
I: 4.a = d    4.a = d 
H: 8.e = 4.d + 3.e  ∴ 5.e = 4.d 
O: c = 4.e    c = 4.e 
 
Passo 4) Atribuir valor igual a 1 a uma das variáveis e determinar as outras a partir das equações.  
Neste caso, escolheremos a = 1. 
 
a = 1 
b = 13/ 10 
c = 64/ 5 
d = 4 
e = 16/ 5 
 
Passo 5) Multiplicar os coeficientes pelo menor denominador comum para que todos os números sejam 
inteiros. Neste caso, multiplicaremos por 10. 
 
a = 10 
b = 13 
c = 128 
d = 40 
e = 32 
 
Pronto! A equação está balanceada: 

10 P2I4 + 13 P4 + 128 H2O  40 PH4I + 32 H3PO4 
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EXERCÍ CI OS DE AULA   
 

 

1.   
através da reação representada pela equação: 
 

Na2Cr2O7 + x SO2 + H2 4 + Na2SO4 

 
Depois de balanceada com os menores coeficientes inteiros possíveis, ela apresenta: 

 x    y 
a) 3   2 
b) 2   3 
c) 2   2 
d) 3   3 
e) 2    1 
  

2.  a seguir é 
 

2(CO3)3 +  3 + H2CO3 
a) 2    
b) 4    
c) 6    
d) 8    
e) 10    
 

3. Faça o balanceamento das reações químicas a seguir pelo método algébrico: 
a) H3BO3  H4B6O11 + H2O 
b) Cu + HNO3 3)2 + NO + H2O 
c) KMnO4 + K2C2O4 + H2SO4 4 + K2SO4 + CO2 + H2O 
d) CH3ONa + NaClO2 2 + NaCl + H2O 

 
 

EXERCÍ CI OS DE CASA   
 

 
 

1. Faça o balanceamento das seguintes reações pelo método algébrico: 
a) HIO3 + FeI2 3 + ICl + H2O  
b) Sc2O3 + Cl2 + S2Cl2  ScCl3 + SOCl2 
c)NH3 + F2  N2 + NH4F 
d) FeS2 + 1O2  Fe2O3 + SO2 
e) SCl2 + NH3  S4N4 + NH4Cl + S 
f) CaCO3 + HCl  CaCl2 + H2O + CO2 
g) Ag2S + KCN -> KAg(CN)2 + K2S 
h) Si + NaOH + H2O  Na2SiO3 + H2 
i) Ca3(PO4)2 + SiO2  CaSiO3 + P2O5 
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GABARI TO 

 

 
 

Exercícios de aula  
 
1. a. 

Na2Cr2O7 + 3 SO2 + H2 4 + Na2SO4 
 

2. c. 

2(CO3)3 + 6  2 3 + 3 H2CO3 
 

3. a) 6 H3BO3  H4B6O11 + 7H2O 
b) 3 Cu + 8 HNO3 3)2 + 2 NO + 4 H2O 
c) 2 KMnO4 +5 K2C2O4 + 8 H2SO4 4 + 6 K2SO4 + 10 CO2 + 8 H2O 
d) 2 CH3ONa + 3 NaClO2 2 + 5 NaCl + 6 H2O 

 

Exercícios de casa  
 
1. a) 5 HIO3 + 4 FeI2 3 + 13 ICl + 15 H2O  

b) 2 Sc2O3 + 9 Cl2 + 3 S2Cl2 3 + 6 SOCl2 
c) 8 NH3 + 3 F2 2 + 6 NH4F 
d) 4 FeS2 + 11 O2 2O3 + 8 SO2 
e) 6 SCl2 + 16 NH3 4N4 + 12 NH4Cl + 2 S 
f) 1 CaCO3 + 2 HCl  1 CaCl2 + 1 H2O + 1 CO2 
g) 1 Ag2S +  2 KAg(CN)2 + 1 K2S 
h) 1 Si + 2 NaOH + 1 H2O  1 Na2SiO3 + 2 H2 
i) 1 Ca3(PO4)2 + 3 SiO2  3 CaSiO3 + 1 P2O5 
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RESUM O   
 

 
 
As reações de oxirredução , chamadas também de reações redox , são as que envolvem transferência de 
elétrons entre os átomos, o que acarreta em mudança nos seus estados de oxidação. 
As transferências de elétrons são denominadas oxidação e redução : 
 
- Oxidação: perda  de elétrons, aumentando  o número de oxidação (NOx) do átomo oxidado; 
- Redução: ganho  de elétrons, reduzindo  o número de oxidação (NOx) do átomo reduzido. 
 
Por exemplo, observe a reação do magnésio com o gás oxigênio: 
 
2 Mg + O2  
 
Esta reação pode ser melhor compreendida através das semi-reações de oxidação e redução a seguir: 
 
Oxidação:  2+ + 2 e- 

O magnésio metálico (NOx = 0) perde dois elétrons para formar o íon Mg2+ (NOx = +2). 
 
Redução: O2 + 4 e-  2 O2- 
Cada átomo de oxigênio (NOx = 0) recebe 2 elétrons para formar o ânion O2- (NOx = -2). 
 
Como os elétrons não podem ser criados nem destruídos durante uma reação química, para que uma reação 
redox aconteça, sempre  deve ocorrer pelo menos uma oxidação  e uma redução . A oxidação fornecendo os 
elétrons necessários para que aconteça a redução. 
 
Agente oxidante e agente redutor  
Já que a oxidação de uma espécie depende que outra se reduza, chamamos a espécie que se reduz  de 
agente oxidante , já que esta causa a oxidação do outro reagente. 
Damos o nome de agente redutor  à espécie que se oxida , causando a redução do outro reagente. 
Na reação do magnésio com oxigênio utilizada acima como exemplo, o magnésio é o agente redutor e o 
oxigênio, o agente oxidante. 
 
Auto-oxirredução ou desproporcionamento 
Em algumas reações, um mesmo elemento com estado de oxidação intermediário  sofre oxidação e redução 
gerando dois produtos, um com NOx maior e outro com NOx menor que o do reagente. Por exemplo, a 
reação de desproporcionamento do estanho (II) formando estanho (IV) e estanho metálico: 
 
2 Sn2+ 4+ + Sn 
As semi-reações que ocorrem são: 
Oxidação: Sn2+  Sn4+ + 2 e- 
Redução: Sn2+ + 2 e-  Sn 
 
Uma reação importante de auto-redox é a decomposição do peróxido de hidrogênio: 
 
2 H2O2 2O + O2 
 
O NOx do oxigênio passa de -1 no peróxido de hidrogênio para -2 na água e 0 no gás oxigênio. 
As semi-reações que ocorrem são: 
Oxidação: H2O2 2 + 2 H+ + 2 e- 
Redução: H2O2 + 2 H+ + 2 e- 2O  
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EXERCÍ CI OS DE AULA   
 

 

1. Pilhas de Ni-Cd são muito utilizadas em eletrodomésticos caseiros, como em rádios portáteis, 
controles remotos, telefones sem fio e aparelhos de barbear. A reação de oxirredução desse tipo de 
pilha é 2(s) 2 ( ) 2(s) 2(s)Cd(s) NiO 2H O Cd(OH) Ni(OH) .   l  

 
Considere as seguintes afirmações a respeito dessa reação: 
 
I. O cádmio se oxida. 
II. O dióxido de níquel é o agente redutor. 
III. O cádmio é o agente oxidante. 
IV. O número de oxidação do níquel varia de +4 para +2. 
 
Está correto o que se afirma em  
a) I, II e III apenas.    
b) III e IV apenas.    
c) I, II, III e IV.    
d) I e IV apenas.    

 

2. Arqueólogos franceses encontraram grandes quantidades de dióxido de manganês em resquícios de 
carvão e fuligem das fogueiras. Isso sugere que os Neandertais não gastavam tanta energia atrás desse 
composto químico só para pintar o corpo, como suspeitavam os pesquisadores, e, sim, para fazer 
fogueiras. Mas qual a relação desse mineral com fogo? Toda. Por ser um mineral muito abrasivo, 
quando moído e colocado sobre madeira, diminui a temperatura necessária para combustão - a 
centelha ideal para facilitar a vida dos nossos primos distantes. 

Disponível em: <http:/ / super.abril.com.br/ ciencia/ nean dertais --usavam-quimica-para-acender-fogo>. Adaptado. Acesso 
em: 18 jul. 2016. 

 
O dióxido de manganês, ao ser misturado à madeira, era lentamente aquecido em presença do ar, 
sofrendo decomposição com liberação de oxigênio e facilitando a combustão da madeira para acender 
as fogueiras, segundo a seguinte equação: 

 

2 2 3 22 MnO Mn O 1 2O   

 
O dióxido de manganês é um poderoso agente  
a) redutor, por oxidar o oxigênio, sofrendo oxidação.    
b) redutor, por oxidar o oxigênio, sofrendo redução.    
c) redutor, por reduzir o oxigênio, sofrendo oxidação.    
d) oxidante, por oxidar o oxigênio, sofrendo redução.    
e) oxidante, por reduzir o oxigênio, sofrendo oxidação.     

   

3. Postar fotos em redes sociais pode contribuir com o meio ambiente. As fotos digitais não utilizam mais 
os filmes tradicionais; no entanto os novos processos de revelação capturam as imagens e as colocam 
em papel de fotografia, de forma semelhante ao que ocorria com os antigos filmes. O papel é então 
revelado com os mesmos produtos químicos que eram utilizados anteriormente. 
O quadro abaixo apresenta algumas substâncias que podem estar presentes em um processo de 
revelação fotográfica. 

SUBSTÂNCIA FÓRMULA 

Brometo de prata AgBr  

Tiossulfato de sódio 2 2 3Na S O  

Sulfito de sódio 2 3Na SO  

Sulfato duplo de alumínio e potássio 4 2KA (SO )l  

Nitrato de prata 3AgNO  
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Sobre essas substâncias, é correto afirmar que os átomos de  
a) prata no AgBr  e no 3AgNO  estão em um mesmo estado de oxidação.    
b) enxofre no 2 2 3Na S O  e no 2 3Na SO  estão em um mesmo estado de oxidação.    
c) sódio no 2 2 3Na S O  estão em um estado mais oxidado que no 2 3Na SO .     
d) enxofre no 2 2 3Na S O  estão em um estado mais oxidado que no 2 3Na SO .     
e) oxigênio no 4 2KA (SO )l  estão em um estado mais oxidado que no 3AgNO .     

 

4. Insumo essencial na indústria de tintas, o dióxido de titânio sólido puro (TiO2) pode ser obtido a partir 
de minérios com teor aproximado de 70% em TiO2 que, após moagem, é submetido à seguinte 
sequência de etapas: 

 
I. aquecimento com carvão sólido 
 

1
2 2 reaçãoTiO (s) C(s) Ti(s) CO (g) H 550kJ molΔ        

 
II. reação do titânio metálico com cloro molecular gasoso 
 

1
2 4 reaçãoTi(s) 2C (s) TiC ( ) H 804 kJ molΔ     l l l  

 
III. reação do cloreto de titânio líquido com oxigênio molecular gasoso 
 

1
4 2 2 2 reaçãoTiC ( ) O (g) TiO (s) 2C (g) H 140 kJ molΔ      l l l   

 

No processo global de purificação de TiO2, com relação aos compostos de titânio envolvidos no 
processo, é correto afirmar que ocorre  
a) oxidação do titânio apenas nas etapas I e II.    
b) redução do titânio apenas na etapa I.    
c) redução do titânio apenas nas etapas II e III.    
d) redução do titânio em todas as etapas.    
e) oxidação do titânio em todas as etapas.    

 

EXERCÍ CI OS DE CASA   
 

 

1. A ocorrência da reação eletrolítica 2
(aq) 2 ( ) 2(s) 2(g)Pb 2H O PbO H 2H    l  tem como 

consequência  

a) a redução do 2Pb .     
b) a oxidação da água.    
c) o grande aumento do pH da solução.    
d) a manutenção do número de oxidação do Pb.     
e) a redução da concentração de 2Pb   na solução.     

   

2. O Agente Redutor Líquido Automotivo (ARLA 32) é um fluido necessário para a tecnologia SCR 
(Redução Catalítica Seletiva) que está presente nos veículos a diesel classificados como comerciais 
pesados, semipesados e ônibus fabricados a partir de 2012. O ARLA 32 não é um combustível ou um 
aditivo para combustível, trata-se de uma solução de ureia, CO(NH2)2, de alta pureza. 
O ARLA é injetado no sistema de escapamento para reduzir quimicamente as emissões de NOx (óxidos 
de nitrogênio) de veículos movidos a diesel. Nesse processo, ocorre a transformação do NOx em N2 
por meio de reações químicas, envolvendo amônia e oxigênio. 
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A respeito da transformação propiciada pelo ARLA, são feitas as seguintes afirmações: 
 
I. Esse processo visa à diminuição dos poluentes do ar, uma vez que substitui os óxidos de nitrogênio 

pelo gás nitrogênio. 
II. O ARLA é considerado um agente redutor, pois oxida o gás nitrogênio do ar. 
III. O número de oxidação do átomo de nitrogênio no gás nitrogênio é igual a zero. 
 
Assinale  
a) se somente a afirmativa I for verdadeira.    
b) se somente a afirmativa II for verdadeira.    
c) se somente a afirmativa III for verdadeira.    
d) se somente as afirmativas I e II forem verdadeiras.    
e) se somente as afirmativas I e III forem verdadeiras.    

 

3. Substâncias que contêm um metal de transição podem ser oxidantes. Quanto maior o número de 
oxidação desse metal, maior o caráter oxidante da substância. 
Em um processo industrial no qual é necessário o uso de um agente oxidante, estão disponíveis apenas 
quatro substâncias: FeO, 2Cu O,  2 3Cr O  e 4KMnO .  

A substância que deve ser utilizada nesse processo, por apresentar maior caráter oxidante, é:  
a) FeO    
b) 2Cu O     
c) 2 3Cr O     
d) 4KMnO     

   

4. Analise a seguinte imagem: 

 
 
O prego vai enferrujar, apenas,  
a) no tubo 1.    
b) no tubo 2.    
c) no tubo 3.    
d) nos tubos 1 e 2.    
e) nos tubos 2 e 3.    

   

5. Um belo exemplo de como a química está presente em todo lugar são os vaga-lumes, nos quais ocorre 

com a participação do oxigênio que age como agente oxidante e, dessa forma, uma reação de 
oxidação-redução é responsável pela emissão de luz. 
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Atente ao que se diz a esse respeito: 
I. Em uma reação de oxidação-redução, todos os átomos passam por variação do número de oxidação. 
II. Geralmente não há oxidação sem redução e vice-versa. 
III. As reações de dupla troca são de oxidação-redução. 
IV. As reações de combustão (queima na presença de oxigênio) são também processos redox. 
V. Os termos oxidante e redutor costumam referir-se às espécies químicas, e não somente a 

determinado átomo. 
 
Está correto o que se afirma somente em  
a) I, II e III.    
b) II, IV e V.    
c) I, III, IV e V.    
d) II, III e IV.    

   

6. Quando mergulhamos uma placa de zinco em uma solução de sulfato de cobre II, nota-se que, com o 
passar do tempo, a cor cinza da lâmina de zinco é substituída por uma cor avermelhada na parte que 
ficou em contato com a solução; além disso, a solução, antes azul, vai clareando. 

 
Cu2+

(aq) + Zn(s) (s) + Zn2+
(aq) 

 
A respeito do experimento apresentado e a reação correspondente, julgue as afirmativas.  
(     )  A cor avermelhada obtida sobre a lâmina de zinco deve-se à oxidação dos cátions de cobre, que 
se transformam em cobre metálico.    
(     )  A solução de sulfato de cobre II vai clareando porque o zinco perde elétrons, doando-os para os 
íons cobre que diminuem sua concentração em solução.   
(     )  Esse processo representa uma reação de oxirredução, pois envolve perda e ganho de elétrons; a 
espécie oxidada é chamada de agente redutor, porque provoca a redução da outra espécie.   
(     )  Nesse processo o agente oxidante tem número de oxidação +2.   

 

QUESTÃO CONTEXTO 
 

 
O processo de oxidação recebe este nome porque as primeiras reações de oxirredução observadas foram as 
que envolviam o gás oxigênio como agente oxidante. 

Como o oxigênio é altamente eletronegativo, ele tende a retirar elétrons dos elementos aos quais se liga, 
elevando o seu estado de oxidação. Por algum tempo considerou-se a oxidação apenas em termos da 
transferência de átomos de oxigênio: 

Fe2O3 + 3 CO 2 

Nesta reação, o óxido férrico transfere átomos de oxigênio para o monóxido de carbono, tornando -o mais 
oxidado .  
Com o tempo, percebeu-se que esse tipo de reações era melhor descrito pela transferência de elétrons, e 
não de átomos, no entanto há uma outra perspectiva antiquada pela qual se pode analisar as reações redox, 
ainda útil na química orgânica: em termos da transferência de hidrogênio . 

Sabendo que, ao contrário do oxigênio, o hidrogênio possui baixa eletronegatividade, diga se a perda de um 
hidrogênio pelo etanol na transformação abaixo representa uma oxidação ou uma redução:  

C2H6 2H5O  
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Exercícios de aula  
 
1. d 

Teremos: 

}
AgenteAgente
oxidanteredutor

2(s) 2 ( ) 2(s) 2(s)Cd(s) NiO 2H O Cd(OH) Ni(OH)

0

   l

64 7 48

2 (oxidação)

4


 2 (redução)

   

 
2. d 

   
 
3. a 

A prata no AgBr  e no 3AgNO  estão em um mesmo estado de oxidação. 

 

Ag

3

Ag

AgBr

1 1

Nox 1

AgNO

Ag N O O O

1 5 2 2 2

Nox 1

 
 

    
 

   

 
4. b 

Ocorre redução do titânio apenas na etapa I:  

2 2

Etapa I :

TiO (s) C(s) Ti(s) CO (g)

4

  

 0 (redução do titânio)

0 4 (oxidação do carbono)

 

 

2 4

Etapa 2 :

Ti(s) 2C (s) TiC ( )

0

 l l l

4 (oxidação do titânio)

 

 

4 2 2 2

Etapa III :

TiC ( ) O (g) TiO (s) 2C (g)

4

  



l l l

4
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Exercícios de casa  
 
1. e 

[A] Incorreta. Ocorre a oxidação do chumbo. 
 

 
 
[B] Incorreta. A água sobre redução. 
 

 
 

[C] Incorreta. Na reação eletrolítica, ocorre a formação de H ,  portanto, a diminuição do pH. 
 
[D] Incorreta. O nox do chumbo aumenta de +2 para +4. 
 
[E] Correta. O íon chumbo, solúvel e disponível na solução ao reagir com a água, num processo 
eletrolítico, formará um óxido insolúvel, ou seja, irá diminuir sua concentração no meio reacional.     

 
2. e 

Análise das afirmações: 
[I] Verdadeira. Esse processo visa à diminuição dos poluentes do ar, uma vez que substitui os óxidos de 

nitrogênio pelo gás nitrogênio. 
[II] Falsa. O ARLA é considerado um agente redutor, pois o elemento químico nitrogênio sofre redução 

de Nox no processo. 
[III] Verdadeira. O número de oxidação do átomo de nitrogênio no gás nitrogênio é igual a zero.   

 
3. d 

Quanto maior o número de oxidação desse metal, maior o caráter oxidante da substância. 

2

2 3

4

FeO Fe = +2; O = -2

Cu O Cu = +1; O = -2

Cr O Cr 3; O 2

KMnO K 1; Mn 7; O 2




    

      

 

A substância que deve ser utilizada nesse processo, por apresentar maior caráter oxidante, é o 
 4KMnO (Mn 7).    

 
4. a 

A ferrugem é o resultado da ação do oxigênio sobre o ferro, oxigênio este que está presente na água e 
no ar, dessa reação surge a ferrugem que irá deteriorar o material ao longo do tempo. Para que ocorra 
oxidação, é necessário um meio fluido capaz de conduzir corrente elétrica. O tubo com sílica 
desidratante não possui umidade, e o óleo é incapaz de conduzir corrente.  

 
5. b 

[I] Incorreta. Em uma reação de oxidação-redução (determinados átomos) nem todos passam por 
variação do número de oxidação.  

[II] Correta. Geralmente não há oxidação sem redução e vice-versa, ou seja, transferência de elétrons. 
[III] Incorreta. Simplificadamente, as reações de dupla troca não apresentam agentes oxidantes ou 

redutores. 
[IV] Correta. As reações de combustão (queima na presença de oxigênio) são também processos redox, 

pois o oxigênio tem seu número de oxidação diminuído. 
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[V] Correta. Os termos oxidante e redutor costumam referir-se às espécies químicas que são formadas 
por átomos que sofrem oxidação ou redução.   

 
6. F  V  V  V  

[F] A cor avermelhada se deve a redução dos cátions de cobre, que se transformam em cobre metálico, 
conforme a reação: 

(s) 4(aq) 4(aq) (s)Zn CuSO ZnSO Cu    

 
[V] A solução de sulfato de cobre II vai perdendo o tom azul, pois com a redução desse elemento ele vai 

se depositando na placa de zinco. 
 
[V] Esse processo redox envolve perda e ganho de elétrons, onde o agente redutor irá oxidar, ou seja, 

perder elétrons e o agente oxidante irá reduzir, ou seja, ganhar elétrons. 
 
[V] O sulfato de cobre II (agente oxidante), com o elemento cobre com NOx +2. 

2

(s) 4(aq) 4(aq) (s)

Agente oxidante

Zn CuSO ZnSO Cu


  
1 4 2 4 3

 

 
 

Questão Contexto  
 
A perda de hidrogênio representa oxidação. 
Isto ocorre porque o hidrogênio, pouco eletronegativo, tem NOx positivo ao se ligar com o carbono, que 

 
Ao perder o hidrogênio, o carbono tem de se ligar quase sempre a um oxigênio ou outro carbono para manter 
sua tetravalência. O NOx do carbono deixa então de ser negativo e passa a se tornar positivo (quando ligado 
a O) ou neutro (quando ligado a C). 

 
 



 

 
Q

uí
. 

Quí. 
 
Professor: Xandão 
Monitor: Rodrigo Pova 
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RESUM O   
 

 
 
Hidrácidos 
Ácido + nome da espécie química ligada ao hidrogênio + ídrico 
 
Exemplos: 
- ácido clorídrico (HCl) 
- ácido sulfídrico (H2S) 
- ácido cianídrico (HCN) 
 
Oxiácidos 
Ácido + prefixo (se necessário) + elemento central + sufixo 
 
Sufixos: Átomo central com menor  NOX: -OSO; 
  Átomo central com maior  NOX: -ICO; 
Prefixos + sufixos: Átomo central com NOX +1: HIPO- + -OSO; 
        Átomo central com NOX +7: PER- + -ICO. 
 
Exemplos: 
- ácido carbônico  (H2CO3)  NOX do carbono = +4 (maior  possível no grupo 14) 
- ácido nitroso  (HNO2)  NOX do nitrogênio = +3 (menor  possível no nitrogênio, grupo 15) 
- ácido fosfórico (H3PO4)  NOX do fósforo = +5 (maior  possível no grupo 15) 
- ácido hipo fosforoso  (H3PO2)  NOX do fósforo = +1 (prefixo hipo  para NOX +1) 
- ácido sulfúrico  (H2SO4)  NOX do enxofre = +6 (maior possível no grupo 16) 
- ácido perclórico (HClO4)  NOX do cloro = +7 (prefixo per - para NOX +7) 
- ácido clórico  (HClO3)  NOX do cloro = +5 (maior  possível no grupo 17, exceto +7) 
- ácido hipo cloroso  (HClO)  NOX do cloro = +1 (prefixo hipo  para NOX +1) 
 
Bases 
Hidróxido de + nome do metal ou grupo  
Obs.: Se o metal ligado à hidroxila possuir mais de um NOX possível, indicar como numeral romano após o 
nome do metal, ou adicionar o sufixo correspondente, -ICO ou -OSO, para o maior e o menor NOX, 
respectivamente. 
Apenas os metais alcalinos, alcalinos terrosos, Al (+3), Sc (+3), Ag (+1) e Zn (+2) possuem NOX fixo. Para os 
outros é preciso indicar na nomenclatura. 
 
Exemplos: 
- hidróxido de sódio (NaOH) 
- hidróxido de amônio (NH4OH) 
- hidróxido de alumínio (Al(OH)3) 
- hidróxido férrico  ou hidróxido de ferro (III) (Fe(OH)3) - NOX do ferro = +3 
- hidróxido ferroso  ou hidróxido de ferro (II) (Fe(OH)2) - NOX do ferro = +2 
 
Sais neutros 
Nome do ânion + de + nome do cátion (metal ou grupo) 
 
A reação de formação de sais é: ácido + base = sal + água. 
O nome do ânion deriva do ácido e o do cátion, da base.  
A regra que relaciona os sufixos dos ânions e o dos ácidos que os formam é: 
  



 

 
Q

uí
. 

 
Sufixo do ácido Sufixo do sal 

-ídrico -eto 
-oso -ito 
-ico -ato 

 
Algumas frases ajudam a memorizar esta regra: 
Mosquito  teimoso , te mato , te pico  e te meto  no vidríco;  
Perigoso  mosquito  no b ico  do pato;  
Bico  de pato , formoso  periquito , com ácido clorídrico  não me meto. 
 
Exemplos: 
- cloreto  de sódio (NaCl)  formado por ácido clorídrico  e hidróxido de sódio; 
- sulfato  férrico , ou sulfato  de ferro (III) (Fe2(SO4)3)  formado por ácido sulfúrico  e hidróxido férrico  (ou de 
ferro (III)); 
- hipo clorito  de cálcio (Ca(ClO)2)  formado por ácido hipo cloroso  e hidróxido de cálcio. 
 
Obs.: sais podem apresentar água na sua estrutura. Neste caso se adiciona a nomenclatura (mono/ di/ tri, 
etc)hidratado ao final do nome do sal: 
- sulfato de cobre (II), ou sulfato cúprico pentahidratado (CuSO4·5H2O) 
 
Sais ácidos ou hidrogenossais 
(mono/ di/ tri)hidrogeno + nome do ânion + de + nome do cátion 
 
Obs.: nomenclaturas usuais: nome do ânion + ácido de + nome do cátion 
            bi+nome do ânion + de + nome do cátion*  
* nomenclatura usada para ânions de ácidos que perderam apenas 1 H +; não confundir com ânions 
monoácidos quaisquer: 

H2CO3 + NaOH  NaHCO3 + H2O; hidrogenocarbonato ou bicarbonato de sódio; 
H3PO4 + 2 NaOH  NaHPO4 + 2 H2O; hidrogenofosfato de sódio; 

H3PO4 + NaOH  NaH2PO4 + H2O; diidrogenofosfato ou bifosfato de sódio. 
 
Exemplos: 
- hidrogenossulfeto de sódio, sulfeto ácido de sódio ou bissulfeto de sódio (NaHS) 
- hidrogenossulfato de amônio, sulfato ácido de amônio ou bissulfato de amônio (NH4HSO4) 
- diidrogenofosfato de sódio, fosfato diácido de sódio ou bifosfato de sódio (NaH2PO4) 
- hidrogenofosfato de potássio ou fosfato ácido de potássio (K2HPO4) 
 
Sais básicos ou hidroxissais 
(mono/ di/ tri)hidroxi + nome do ânion + de + nome do cátion 
 
Exemplos: 
- triidróxi cloreto de chumbo IV ou plúmbico (Pb(OH)3Cl) 
- hidroxicloreto de alumínio (Al(OH)Cl2) 
 
Óxidos básicos  
Óxido de + nome do metal  
Obs.: Se o metal possuir mais de um NOX possível, indicar como numeral romano após o nome do metal, 
ou adicionar o sufixo correspondente, -ICO ou -OSO, para o maior e o menor NOX, respectivamente. 
Apenas os metais alcalinos, alcalinos terrosos, Al (+3), Sc (+3), Ag (+1) e Zn (+2) possuem NOX fixo. Para os 
outros é preciso indicar na nomenclatura. 
 
Exemplos: 
- óxido de sódio (Na2O) 
- óxido de cobre (I) ou óxido cuproso (Cu2O) 
- óxido de ferro (III) ou óxido férrico (Fe2O3) 
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Óxidos ácidos e óxidos neutros 
(mono/ di/ tri, etc)óxido de + (mono/ di/ tri, etc)nome do ametal 
 
Obs.: pode-se usar o nome anidrido para óxidos provenientes da desidratação de oxiácidos: 
anidrido + prefixo (se necessário) + elemento central + sufixo  
 
Exemplos: 
- dióxido de carbono ou anidrido carbônico (CO2) 
- pentóxido de dinitrogênio (N2O5) 
- trióxido de enxofre ou anidrido sulfúrico (SO3) 
 
Óxidos duplos ou mistos 
Óxido + duplo/ salino de + nome do metal + nox dos óxidos formadores 
 
Exemplos: 
- óxido duplo de ferro II-III (Fe3O4) 
- óxido salino de chumbo II-IV (Pb3O4) 
 
Peróxidos (compostos de O 2

2-) 
Peróxido de + nome do elemento 
 
Exemplos: 
- peróxido de hidrogênio (H2O2) 
- peróxido de sódio (Na2O2) 
- peróxido de magnésio (MgO2) 
 
Superóxidos (compostos de O 2

-) 
Superóxido de + nome do elemento 
 
Exemplos: 
- superóxido de sódio (NaO2) 
- superóxido de potássio (KO2) 
 

EXERCÍ CI OS DE AULA   
 

 

1. A sucata de vidro decorre do uso de diversos materiais, tais como vasilhames, copos, vidraças etc. A 
reciclagem é uma das alternativas para minimizar os impactos ambientais causados tanto pelo 
lançamento dessa sucata nos aterros sanitários quanto pela retirada de minérios da natureza, usados 
na fabricação do vidro. O vidro de vasilhame, por exemplo, é produzido a partir de areia ( 2SiO ), 

barrilha ( 2 3Na CO ), calcário ( 3CaCO ) e outros minérios ( 2Na O e 2 3A Ol ). Considerando os compostos 

mencionados, identifique a alternativa que apresenta a correta correspondência entre composto, 
função química e nomenclatura oficial: 

 

 Composto 
Função 
Química 

Nomenclatura 
oficial 

a) 2SiO  Sal 
Dióxido de 

silício 

b)  2 3Na CO  Base 
Bicarbonato de 

Sódio 

c) 3CaCO  Sal 
Carbonato de 

Cálcio 

d)  2Na O  Óxido 
Hidróxido de 

Sódio 

e) 2 3A Ol  Ácido 
Oxalato de 

alumínio 
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2. Durante uma atividade experimental no laboratório, o professor de química teve que interromper sua 
aula, pois presenciou uma situação de Bullying. Um grupo de alunos utilizou de seus conhecimentos 
sobre as substâncias 1  3AgNO ,  2  2 4H SO ,  3  2 2H O  e 4 (Na) para assustar algumas garotas. A 

substância 1 foi derramada sobre as bancadas para manchar as mãos, a 2 nas cadeiras para queimar 
jaleco, a 3 foi jogada nos cabelos para descolorir e a 4 foi lançada na água para assustar com uma 
pequena explosão.  

 
As nomenclaturas das substâncias 1, 2 e 3 são respectivamente:  
a) nitrato de prata, peróxido de hidrogênio e ácido sulfúrico.    
b) nitrato de prata, ácido sulfúrico e óxido de hidrogênio.    
c) nitrato de prata, ácido sulfúrico e peróxido de hidrogênio.    
d) ácido sulfúrico, peróxido de hidrogênio e nitrato de prata.    
e) ácido sulfúrico, nitrato de prata e peróxido de hidrogênio.    
   

3. Responder à questão com base nas reações de neutralização a seguir: 
 

I. 2HNO3 + Mg(OH)2   X + 2H2O 

II. Y + 2KOH   K2HPO4 + 2H2O 

III. H2CO3 + 2NaOH   Z + 2H2O 

 

A nomenclatura correta das substâncias X, Y e Z é, respectivamente,  

a) nitrito de magnésio, ácido fosforoso e bicarbonato de sódio.    
b) nitrito de manganês, ácido ortofosfórico e carbeto de sódio.    
c) nitrato de magnésio, ácido fosfórico e bicarbonato de sódio.    
d) nitrato de magnésio, ácido fosfórico e carbonato de sódio.    
e) nitrato de magnésio, ácido fosforoso e carbonato de sódio.    

   

4. A nomenclatura de um sal inorgânico pode ser derivada formalmente da reação entre um ácido e uma 
base. Assinale a coluna 2 (que contém as fórmulas dos sais produzidos) de acordo com sua 
correspondência com a coluna 1 (que contém os pares ácido e base). 

 

COLUNA 1 

1. Ácido nítrico com hidróxido ferroso.  

2. Ácido nítrico com hidróxido férrico.  

3. Ácido nítrico com hidróxido de sódio.  

4. Ácido nitroso com hidróxido de sódio.  

5. Ácido nitroso com hidróxido férrico.  

 

COLUNA 2 

(     ) NaNO3 

(     ) Fe(NO3)3 

(     ) Fe(NO2)3 

(     ) Fe(NO3)2 

(     ) NaNO2 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta da coluna 2, de cima para baixo.  

a) 3, 2, 5, 1, 4.    
b) 3, 1, 2, 5, 4.    
c) 5, 4, 1, 2, 3.    
d) 4, 5, 2, 1, 3.    
e) 4, 3, 1, 5, 2.     
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5. Muitas pessoas já ouviram falar de "gás hilariante". Mas será que ele é realmente capaz de provocar o 
riso? Na verdade, essa substância, o óxido nitroso (N2O), descoberta há quase 230 anos, causa um 
estado de euforia nas pessoas que a inalam. Mas pode ser perigosa: na busca de uma euforia 
passageira, o gás já foi usado como droga, e, em várias ocasiões, o resultado foi trágico, como a morte 
de muitos jovens. 

 

Sobre o óxido nitroso, responda: 

a) Como é classificado? 

b) Qual o número de oxidação do nitrogênio? 

c) Que tipo de ligação une seus átomos? 

d) Que outra nomenclatura também pode ser usada?  

  

6. Diga a quais funções orgânicas pertencem os compostos abaixo e dê suas nomenclaturas:  
 
a) Zn(OH)2 
b) H3BO3 
c) K2O2 
d) HBrO 
e) Fe(OH)2 
f) HIO4 
g) KMnO4 
h) Cl2O7 
i) NaH2PO4 
j) LiH 

 
 

EXERCÍ CI OS DE CASA   
 

 
 

1. As regras utilizadas para nomenclatura de substâncias inorgânicas estão baseadas no número de 
oxidação de seus elementos químicos. 
Observe o quadro abaixo, em que o cloro apresenta diferentes números de oxidação:  

 
A alternativa que mostra a ordenação das substâncias citadas no quadro, segundo o número de 
oxidação crescente do cloro, é:  

a) cloreto de sódio, cloro gasoso, hipoclorito de sódio e clorato de potássio    
b) clorato de potássio, cloreto de sódio, hipoclorito de sódio e cloro gasoso    
c) hipoclorito de sódio, cloro gasoso, cloreto de sódio e clorato de potássio    
d) hipoclorito de sódio, cloreto de sódio, cloro gasoso e clorato de potássio    

   

2. Considere as seguintes substâncias: 
 

I. cal virgem, CaO 

II. cal hidratada, Ca(OH)2 

III. gipsita, CaSO4.2 H2O 
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De acordo com as regras de nomenclatura de substâncias inorgânicas, os nomes desses compostos 
são, respectivamente,  

a) peróxido de cálcio, hidreto de cálcio e sulfato de cálcio anidro.    
b) monóxido de cálcio, hidróxido de cálcio e sulfeto hidratado de cálcio.    
c) óxido de cálcio, hidreto de cálcio e sulfito de cálcio diidratado.    
d) peróxido de cálcio, hidreto de cálcio e sulfato de cálcio hidratado.    
e) óxido de cálcio, hidróxido de cálcio e sulfato de cálcio diidratado.    

 

3. Dê a fórmula molecular dos seguintes compostos: 
a) Nitrato de prata 
b) Hidróxido de escândio 
c) Superóxido de sódio 
d) Óxido de manganês (IV) 
e) Ácido cloroso 
f) Cianeto de sódio 
g) Hidróxido de alumínio 
h) Perclorato cuproso 
i) Óxido férrico 
j) Sulfato de alumínio 
k) Cromato de prata 
l) Dicromato de potássio 
m) Pentóxido de difósforo 
n) Sulfato cúprico pentaidratado 
o) Sulfeto de bário 

 

4. Dê o nome dos compostos abaixo: 
a) NaAlO2 
b) Hg2SO3 
c) H2SO3 
d) Al2O3 
e) ZnSe2 
f) RbOH 
g) H2CO3 
h) Na3AsO4 
i) FeO 
j) Mg(OH)2 
k) H3PO3 
l) K2SnO3 
m) HNO2 
n) AgOH 
o) H2S  
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GABARI TO 

 

 
 

Exercícios de aula  
 
1. c. 
 

c) 3CaCO  Sal 
Carbonato de 
Cálcio 

 
2. c. 
 

 Substância Nomenclatura 
1 3AgNO  Nitrato de prata 

2 2 4H SO  Ácido sulfúrico 

3 2 2H O  Peróxido de hidrogênio 

   
3. d. 
 
4. a. 
 
5. a) Óxido neutro. 

b) Nox = +1. 

c) Ligação covalente. 

d) Monóxido de dinitrogênio.   
 
6. a) Zn(OH)2  Base; hidróxido de zinco 

b) H3BO3  Ácido; ácido bórico 
c) K2O2  Peróxido; peróxido de potássio 
d) HBrO  Ácido; ácido hipobromoso 
e) Fe(OH)2  Base; hidróxido de ferro (II) ou hidróxido ferroso 
f) HIO4  Ácido; ácido periódico 
g) KMnO4  Sal; permanganato de potássio 
h) Cl2O7  Óxido; heptóxido de dicloro 
i) NaH2PO4  Sal; diidroxifosfato de sódio ou bifosfato de sódio 
j) LiH  Sal (hidreto); hidreto de lítio 

 

Exercícios de casa  
 
1. a. 

 
2. e. 

 
3. a) Nitrato de prata  AgNO3 

b) Hidróxido de escândio  Sc(OH)3 
c) Superóxido de sódio  NaO2 
d) Óxido de manganês (IV)  MnO2 
e) Ácido cloroso  HClO2 
f) Cianeto de sódio - HCN 
g) Hidróxido de alumínio  Al(OH)3 
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h) Perclorato cuproso  CuClO4 
i) Óxido férrico  Fe2O3 
j) Sulfato de alumínio  Al2(SO4)3 
k) Cromato de prata  Ag2CrO4 
l) Dicromato de potássio  K2Cr2O7 
m) Pentóxido de difósforo  P2O5 
n) Sulfato cúprico pentaidratado  CuSO4.5H2O 
o) Sulfeto de bário  BaS 

 
4. a) NaAlO2  Aluminato de sódio 

b) Hg2SO3  Sulfito mercuroso ou sulfito de mercúrio (I) 
c) H2SO3  Ácido sulfuroso 
d) Al2O3  Óxido de alumínio 
e) ZnSe  Seleneto de zinco 
f) RbOH  Hidróxido de rubídio 
g) H2CO3  Ácido carbônico 
h) Na3AsO4  Arsenato de sódio 
i) FeO  Óxido ferroso ou óxido de ferro (II) 
j) Mg(OH)2  Hidróxido de magnésio 
k) H3PO3  Ácido fosforoso 
l) K2SnO3  Estanato de potássio 
m) HNO2  Ácido nitroso 
n) AgOH  Hidróxido de prata 
o) H2S  Ácido sulfídrico 
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Quí. 
 
Professor:  Abner Camargo 
Allan Rodrigues  
 
Monitor:  Marcos Melo 
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RESUM O   

 

 

Método da oxido-redução: 
 
O método das tentativas em algumas reações redox não é muito prático, veja um passo-a-passo de como 
equilibrar esse tipo de reação: 
 
1. Determinar o nox dos elementos na equação; 
2. Identificar os elementos que sofreram oxidação e redução, encontrando a variação de nox de cada um 
(ex.: se um elemento tinha nox +2 e passou para +4, sua variação será igual a 2). 
3. Multiplicar o valor de cada variação encontrada pelo número de átomos dos elementos que sofreram a 
variação. 

OBS1: Se os valores forem múltiplos (ex.: 9 e 6), devemos simplificá-los (9÷3, 6÷3). 
4. O valor da variação total do elemento que sofreu oxidação deve ser transportado para onde houve redução 
e vice-versa. 

OBS2: A substância que deve receber o coeficiente é aquela que possui o maior número de átomos que 
efetivamente se oxidaram ou reduziram. 
5. Terminar o balanceamento pelo método da tentativa. 
 
Veja o exemplo: 

 
O nox do nitrogênio era +5 e diminuiu para +2, ou seja, ele reduziu e sua variação será de 3. 
O nox do fósforo era 0 e aumentou para +5, portanto, ele oxidou. Sua variação será de 5. 
Temos 1 átomo de N, então, 1 x 3 = 3 (variação total). 
Temos 4 átomos de P, então, 4 x 5 = 20 (variação total). 
 
Agora é só colocar a total do N na frente do P que tiver maior número de átomos e a total do P na frente do 
N que tiver maior número de átomos (como, neste caso, o N dos reagentes tem o mesmo número do N dos 
produtos, colocamos o coeficiente na frente dos dois). Teremos, então: 

 
Por fim faremos o balanceamento pelo método das tentativas.Se temos 12 P nos reagentes, devemos ter o 

mesmo nos produtos. Para isso, vamos colocar 12 na frente do H3PO4. Por fim, ficamos com 68 átomos de O 
nos produtos, clocando o 8 na frente da água igualamos as quantidades de oxigênio tanto nos produtos 
quanto nos reagentes. Pronto, sua equação já está balanceada. 

 

 

EXERCÍ CI OS DE AULA   
 

 

1. Procure acertar os coeficientes das equações seguintes pelo método de oxi-redução.  
a) KMnO4 + FeSO4 + H2SO4  K2SO4 + MnSO4 + Fe2 (SO4 )3 + H2O  
b) MnO2 + NaI + H2SO4  Na2SO4 + MnSO4 + H2O + I2  
c) Bi2O3 + NaClO + NaOH  NaBiO3 + NaCl + H2O 
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2. Dada a seguinte equação de redox  
 
H2S + Br2 + H2O  H2SO4 + HBr 
 
a soma total dos coeficientes mínimos e inteiros das espécies químicas envolvidas, após o 
balanceamento da equação, é:  
a) 9 
b) 12  
c) 14  
d) 18  
e) 24 

 

3. O ácido nítrico é utilizado na fabricação do salitre usado como fertilizante na agricultura e na fabricação 
da pólvora negra (salitre " carvão " enxofre). Qual é a soma resultante dos valores dos coeficientes 
estequiométricos da reação abaixo, após balanceá-la? (considere os menores números inteiros)  

 
............. CuS + ............. HNO3  ............. Cu(NO3 )2 + ............. S +............. NO + ............. H2O 

 

4. Acerte os coeficientes da equação  
 
Cl2 + NaOH  NaCl + NaClO3 + H2O  

 

5. Acerte os coeficientes da equação  
 
K2Cr2O7 + H2O2 + H2SO4  K2SO4 + Cr2 (SO4 )3 + H2O + O2 

 

6. Acerte os coeficientes da equação  
 
FeCl2 + H2O2 + HCl  FeCl3 + H2O 

 
 

EXERCÍ CI OS DE CASA   
   

 

1. Em uma reação química há conservação do número de átomos e da carga elétrica. Dada a equação 
não balanceada  

 
Fe2+ + Cl2  Fe3++ Cl- 

 
os coeficientes menores inteiros possíveis que acertam a equação são na ordem:  
a) 1, 1, 1 e 2  
b) 2, 1, 2 e 2  
c) 1, 1, 1 e 1  
d) 1, 1, 2 e 2 
e) 2, 1, 1 e 1  
 

2. Para a reação  
S 2- + H+ + NO3

-  S + NO + H2O 
 
os coeficientes estequiométricos ajustados, lidos da esquerda para a direita, são: 
a) 2  4  2  2  2  2  
b) 3  2  3  3  3  2  
c) 3  8  2  3  2  4 
d) 2  6  3  2  3  3  
e) 2  8  3  2  3  4   
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3. A equação  
Au 3+ + Ag  Ag+ + Au 

 
representa uma reação possível pelo contato, em presença de saliva, de uma obturação de ouro e 
outra de prata. Nessa equação, após ajustada, a soma de todos os coeficientes (reagentes e 
produtos), considerando os menores inteiros, é:  
a) 4  
b) 6  
c) 8  
d) 12  
e) 16 
 

4. O fósforo branco (P4) é uma substância muito empregada para finalidades bélicas, na confecção de 
bombas incendiárias e granadas luminosas. Ele é obtido pelo aquecimento, em forno elétrico, de 
fosfato de cálcio, areia e coque. A equação química (não balanceada) é:  

 
Ca3 (PO4 )2 + SiO2 + C  CaSiO3 + CO + P4 

 
Os coeficientes estequiométricos da equação, respectivamente, são:  
a) 1, 3, 2, 3, 2 e 1  
b) 2, 6, 10, 6, 8 e 1  
c) 1, 3, 5, 3, 5 e 1  
d) 2, 6, 10, 6, 10 e 1 
e) 4, 12, 20, 12, 10 e 1 

 

5. O peróxido de hidrogênio dissolvido em água é conhecido como água oxigenada. O H2O2 é um 
agente oxidante, mas pode também atuar como agente redutor, dependendo da reação. Na equação  

 
KMnO4 (aq) + H2O2 (aq) + H2SO4 (aq)  MnSO4 (aq) + K2SO4 (aq) + O2 (g) + H2O (l)  
 
a soma dos coeficientes estequiométricos, após o balanceamento, e o agente oxidante são:  
a) 26 e KMnO4  
b) 24 e KMnO4  
c) 26 e H2O2  
d) 24 e H2O2  
e) 23 e O2 

 

6. Num tubo de ensaio, contendo MnO2 , adicionou-se HCl(conc.). Ocorreu uma reação de oxi-
redução com liberação de gás cloro, fenômeno percebido pelo escurecimento de uma tira de papel 
embebida em KI, que foi colocada na boca do tubo de ensaio. O escurecimento deveu-se à 
formação de iodo. Equações não balanceadas:  

 

1. MnO2 + HCl  MnCl2 + H2O + Cl2  
2. KI + Cl2  KCl + I2  
 

Das reações equacionadas acima, são feitas as seguintes afirmações:  
I. Um mol de MnO2 reage com 4 mols de HCl.  
II. Para cada mol de I2 formado, são consumidos 2 mols de KI.  
III. O manganês no MnO2 sofre redução.  
IV. O HCl é o redutor.  
V. A soma dos menores coeficientes inteiros do balanceamento da equação 2 é igual a seis.  
 
Dessas afirmações, são corretas:  
a) I e III, somente.  
b) I e IV, somente.  
c) II e V, somente.  
d) I, II e IV, somente.  
e) I, II, III, IV e V  
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7. x IO3
1- + 5 HSO3

1- gH2O + y H1+ + I2 + w SO4
2-  

 
A equação iônica acima representa a obtenção de iodo por meio da reação de iodato de sódio com 
bissulfito de sódio, a respeito da qual se fazem as afirmações:  
 
I. Os valores dos coeficientes do balanceamento x, y e w são, respectivamente, 2, 5 e 5.  
II. O número de oxidação do iodo varia de +5 para zero.  
III. O enxofre, no bissulfito, é oxidado.  
IV. A soma dos menores coeficientes inteiros do balanceamento é igual a 17.  
 
Das afirmações feitas, estão corretas:  
a) I, II, III e IV.  
b) II, III e IV, somente.  
c) I e II, somente.  
d) III e IV, somente.   
e) I e IV, somente.  
 

8. Após a incineração de lixo, faz-se a determinação de carbono não queimado e matéria fermentável 
por um método que se fundamenta na equação de reação seguinte:  

 
Na2C2O4 + KMnO4 + H2SO4  K2SO4 + Na2SO4 + MnSO4 + CO2 + H2O  
 
A respeito dessa equação de reação, pedem-se:  
 
a) o agente oxidante e o agente redutor;  
b) o balanceamento da equação. 

 

9. O arseneto de gálio (GaAs) é uma substância com excepcionais propriedades semicondutoras, sendo 
muito utilizado em células fotoelétricas e transistores.  
Muitos cientistas acreditam que o arseneto de gálio deverá substituir o silício na fabricação da 
próxima geração de chips de computadores ultravelozes. Sua obtenção industrial se dá através da 
reação:  

As + H2 + Ga2O3  GaAs + H2O 
 
a) Sabendo-se que o número de oxidação do gálio permanece inalterado, determine a variação do 

número de oxidação do arsênio na reação de produção do arseneto de gálio.  
b) Ajuste a equação e determine a razão entre o número de átomos de H e de As que tomam parte 

na reação. 
 
 

QUESTÃO CONTEXTO 
   

 
O fósforo branco (P4) é uma substância muito empregada para finalidades bélicas, na confecção de bombas 
incendiárias e granadas luminosas. Ele é obtido pelo aquecimento, em forno elétrico, de fosfato de cálcio, 
areia e coque. A equação química (não-balanceada) é: 
 

Ca3 (PO4)2 + SiO2 3 + CO + P4 
 

Realize o balanceamento correto da equação acima e indique os reagentes oxidante e redutor 
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GABARI TO 

 

 
 

Exercícios de aula  
 
1. a) 2 KMnO4 + 10 FeSO4 + 8 H2SO4  K2SO4 + 2 MnSO4 + 5 Fe2 (SO4 )3 + 8 H2O  

b) MnO2 + 2 NaI + 2 H2SO4  Na2SO4 + MnSO4 + 2 H2O + I2  
c) Bi2O3 + 2 NaClO + 2 NaOH  2 NaBiO3 + 2 NaCl + H2O 
 

2. d 
H2S + 4 Br2 + 4 H2O  H2SO4 + 8 HBr 
1+4+4+1+8 = 18 
 

3. Soma = 23 
3 CuS + 8 HNO3  3 Cu(NO3 )2 + 3 S + 2 NO + 4 H2O 

 
4. 3 Cl2 + 6 NaOH  5 NaCl + NaClO3 + 3 H2O 
 
5. K2Cr2O7 + 3 H2O2 + 4 H2SO4  K2SO4 + Cr2(SO4 )3 + 7 H2O + 3 O2 
 
6. 2 FeCl2 + H2O2 + 2 HCl  2 FeCl3 + 2 H2O 
 

Exercícios para casa  
 

1. b 
2 Fe2+ + Cl2 2 Fe3++ 2 Cl- 

 
2. c 

3 S 2- + 8 H+ +2 NO3
-  3 S + 2 NO + 4 H2O 

 
3. c 

Au 3+ + 3 Ag  3 Ag+ + Au 
 
4. d 

2 Ca3 (PO4 )2 + 6 SiO2 + 10 C  6 CaSiO3 + 10 CO + P4 
 
5. a 

2 KMnO4 (aq) + 5 H2O2 (aq) + 3 H2SO4 (aq)  2 MnSO4 (aq) + K2SO4 (aq) + 5 O2 (g) + 8 H2O (l)  
Como o Mn sofre redução, o KMnO4 é o agente oxidante 

 
6. e 

1. MnO2 + 4 HCl  MnCl2 + 2 H2O + Cl2  
2. 2 KI + Cl2  2 KCl + I2  

I, II verdadeiro, de acordo com a estequimetria. 
III verdadeiro, pois Mn varia seu NOX de +4 para +2, logo sofre redução. 
IV verdadeiro, pois Cl  sofre uma oxidação, logo HCl é o agente redutor. 
V verdadeiro, soma = 6. 

 
7. b 

x IO3
1- + 5 HSO3

1- gH2O + y H1+ + I2 + w SO4
2-  

II - Verdadeiro 
IO3

1-  nox(Iodo) = +5 
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I2 nox(Iodo) = 0 
III   Verdadeiro 

HSO3
1- : NOX(S) =+4 

SO4
2- : NOX(S) = +6 , logo, sofre oxidação 

IV  Verdadeiro 
 2 IO3

1- + 5 HSO3
1- H2O + 3 H1+ + I2 + 5 SO4

2-  Soma = 17 
 

8. a) KMnO4 é o agente oxidante e Na2C2O4 é o agente redutor.  
b) 5 Na2C2O4 + 2 KMnO4 + 8 H2SO4   K2SO4 + 5 Na2SO4 + 2 MnSO4 + 10 CO2 + 8 H2O 
 

9. a) O Nox do arsênio varia de zero para -3; logo, a variação de seu Nox é igual a 3.  
b) 2 As + 3 H2 + Ga2O3  2 GaAs + 3 H2O 
No 2 o membro, temos: 3 H2 (3 ∙ 2 = 6 átomos de H) e 2 átomos de As; a relação pedida é 6 : 2 (ou 3 : 1). 

 
 

Questão Contexto 
2 Ca3 (PO4)2 + 6 SiO2 + 10 6 CaSiO3 + 10 CO + P4 

 
C é o agente redutor e Ca3(PO4)2 , o oxidante. 
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RESUM O   

 

 
I - unidade de massa atômica 
 

A unidade de massa atômica é uma unidade de medida de massa utilizada para expressar a massa de 
partículas atômicas. Ela é definida como 1/ 12 da massa de um átomo de carbono-12 em seu estado 
fundamental. 

 
II - Massa atômica 
 

A massa atômica de um elemento é a média da sua massa e ocorrência dos seus isótopos na natureza. 
A massa atômica do átomo é expressa em u. 
 

 
 

A = massa do isótopo 
P = % de ocorrência do Isótopo 

 
 
Ex.: 
B10 ocorrência 20% 
B11 ocorrência 80% 
 
MA = (10 × 20 + 11 × 80) /  100% 
MA = 10,8u 
 
III - Número de massa 
 

O número de massa de um elemento é dado pelo somatório da quantidade de prótons ou número 
atômico, com os de nêutrons existentes no núcleo. 
 

A = p + n  ou  A = Z + n 
 

IV - Massa molecular 
 

A massa molecular corresponde à soma das massas atômicas dos elementos que compõem uma 
determinada substância. 

Massa molecular = ΣMA 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Unidade_de_medida
https://pt.wikipedia.org/wiki/Massa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Carbono-12
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Ex.: 
Dadas as massas atômicas: Ca = 40u, H = 1u, S = 32u, O = 16, C = 12u. 
H2SO4 = 2 + 32 + 64 = 98u 
CaCO3 = 40 + 12 + 48 = 100u 
 
V -  Número de avogadro 
 

O número de Avogadro é a quantidade de entidades elementares (átomos, elétrons, íons, moléculas) 
presentes em 1 mol de qualquer substância. 

 
1 mol = 6,02 x 10 23 unidades elementares 

 
VI - Massa molar 
 
 É a massa em gramas presente em 6,02 x 1023 unidades elementares de determinada espécie, ou seja, 
a massa presente em 1 mol de qualquer substância. Numericamente as massas atômica e molar são iguais. 
 
Ex.: 
1 mol O2 = 6,02 x 1023 moléculas de O2 = 32g de massa molar 
1 mol H2SO4 = 6,02 x 1023 moléculas de H2SO4 = 98g de massa molar 
1 mol Fe = 6,02 x 1023 átomos de Fe = 56g de massa molar 
 
VII - Volume molar 
 

O volume molar é o volume ocupado por 1 mol de qualquer gás. 
 

VIII - Volume molar nas CNTP  
 

1 mol = 22,4 litros 
 
CNTP = Condições normais de temperatura e pressão, Em que a pressão é igual a 1 atm e a 

temperatura é de 273 K (0ºC). 
 
Para provarmos que 1 mol de qualquer gás nas CNTP ocupa o volume de 22,4L, podemos jogar tais 

valores na equação de Clapeyron. 
 

P . V = n . r . T 
 

Onde: 
P = pressão (atm) 
V = volume (litros) 
n = número de mol 
r = constante dos gases (valor = 0,082) 
T = temperatura (Kelvin) 
 
Para gases nas CNTP: 
 
P . V = n . r . T 
1 . V = 1 . 0,082 . 273 
V = 22,4L 
 

Importante! 
CATP = Condições Ambientais de Temperatura e Pressão, em que a pressão também é de 1 atm, mas 

a temperatura é de 298 K (25 ºC), o volume molar passa a ser 25 L, ou seja, 1 mol = 25 litros. 
 

P . V = n . r . T 
1 . V = 1 . 0,082 . 298 
V = 25L 
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Ex.: 
Nas CNTP: 
1 mol O2 = 22,4L 
2 mol O2 = 44,8L 
½ mol N2 = 11,2L 
 
IX - Volume molar fora das CNTP 
 

Para calcular os volumes molares fora das CNTP, utilizamos a equação de Clapeyron. 
 

P . V = n . r . T 
Onde: 
P = pressão (atm) 
V = volume (litros) 
n = número de mol 
r = constante dos gases (valor = 0,082) 
T = temperatura (Kelvin) 
 
Ex.: Qual o volume ocupado por 1 mol de O2 a 2 atm e 100k. 
P . V = n . r . T 
2 . V = 1 . 0,082 . 100 
V = 16,4L de O2 

 

EXERCÍ CI OS DE AULA   
 

 

1. Calcule a massa molecular das substâncias abaixo.  
a) Sulfato de hidrogênio (ou ácido sulfúrico): H2SO4  
b) Fosfato de hidrogênio (ou ácido fosfórico): H3PO4  
c) Pirofosfato de hidrogênio (ou ácido pirofosfórico): H4P2O7  
d) Propanona (acetona): C3H6O  
e) Ácido acético (ácido etanoico): C2H4O2 

 

2. A Calcule a massa molecular dos sais inorgânicos relacionados a seguir.  
a) Sulfato de alumínio: AL2(SO4 )3  
b) Fosfato de bário: Ba3(PO4 )2  
c) Sulfato de amônio: (NH4 )2SO4  
d) Ferricianeto de cálcio: Ca3[Fe(CN)6]2 

 

3. A massa de 3 átomos de carbono 12 é igual à massa de 2 átomos de um elemento X. Pode-se dizer, 
então, que a massa atômica de X, em u, é:  
a) 12  
b) 36  
c) 24  
d) 3  
e) 18 

 

4. Os microprocessadores atuais são muito pequenos e substituíram enormes placas contendo inúmeras 
válvulas. Eles são organizados de forma que apresentem determinadas respostas ao serem percorridos 
por um impulso elétrico. Só é possível a construção de dispositivos tão pequenos devido ao diminuto 
tamanho dos átomos. Sendo estes muito pequenos, é impossível contá-los.  
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A constante de Avogadro  e não o número de Avogadro  permite que se calcule o número de 
entidades  átomos, moléculas, fórmulas unitárias, etc.  presentes em uma dada amostra de 

23 mol 1. Com 
relação ao assunto, julgue os seguintes itens.  
(01) A constante de Avogadro é uma grandeza, sendo, portanto, um número 23) multiplicado 

por uma unidade de medida (mol 1).  
(02) A constante de Avogadro, por ser uma grandeza determinada experimentalmente, pode ter seu 

valor alterado em função do avanço tecnológico.  
(03) Massas iguais de diferentes elementos químicos contêm o mesmo número de átomos.  
(04) Entre os elementos químicos, o único que, em princípio, não está sujeito a uma variação de massa 

atômica é o isótopo do carbono de massa 12,00 u. 
SOMA: (    ) 

 

5. Qual a massa em gramas de uma unidade unificada de massa atômica? Dado: 1 u equivale a 1/ 12 de um 
23. 

 

6. Qual a quantidade de matéria de gás nitrogênio, N2, que a 0 °C e 1 atm (CNTP) ocupa o volume de 112 
L? Volume molar nas CNTP = 22,4 L/ mol. 
 
 

EXERCÍ CI OS DE CASA   
   

 

1. A tampa que reveste os componentes eletrônicos em uma caixa-preta de avião é composta de uma 
liga ultra resistente de titânio e aço. Além disso, uma espécie de esponja protege os componentes do 
calor. Uma caixa-preta pesa cerca de 4,5 quilos e suporta um impacto de mais de 3 toneladas. Resiste 
por uma hora a uma temperatura de 1 100 °C e por 10 horas a 260 °C. O titânio pode ser obtido do 
tetracloreto de titânio por meio da reação não balanceada:  

 
TiCL4 (g) + Mg(s)  MgCL 2 (s) + Ti(s)  
 
a) Forneça os coeficientes que tornam a equação de obtenção do titânio metálico corretamente 
balanceada.  
b) Calcule a massa molecular das substâncias compostas que participam do processo. 

 

2. Calcule a massa molar das substâncias relacionadas abaixo.  
a) 2,3-dimercaptan propanol: C3H8OS2  
b) Fosfato de amônio: (NH4 )3PO4  
c) Tri-propilamina: (CH3CH2CH2 )3N  
d) Ácido p-benzenodioico: C6H4 (CO2H)2  
e) Cloreto de 3,5-dinitrobenzoíla: C6H3 (NO2 )2COCL  
f) 2,3-ditiol-propanol: (CH2 )2CH(SH)2OH 

 

3. A falta de vitamina B1 (C12H18ON4SCl2) provoca falta de apetite, crescimento retardado e beribéri 
(enfraquecimento e desgoverno das pernas). Sua massa molecular é:  
a) 457  
b) 337  
c) 207  
d) 257  
e) 280 
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4. Para atrair machos para acasalamento, muitas espécies fêmeas de insetos secretam compostos 
químicos chamados feromônios. Aproximadamente 10 12g de tal composto de fórmula C19H38O deve 
estar presente para que seja eficaz. Quantas moléculas isso representa?  

9 moléculas  
9 moléculas  

c) 1010 moléculas  
9 moléculas  
9 moléculas 

 

5. A densidade do alumínio, a 20 °C, é igual a 2,7 g/ mL. Quantos átomos desse metal existem numa 
amostra que ocupa o volume de 10 mL, a 20 °C?  
a) 10  

3  
23  
26  
2 

 

6. Qual o volume ocupado por uma massa de gás oxigênio (O2 = 32 g/ mol) igual a 48 g nas CNTP? 
 

7. Qual o número de moléculas de amônia, NH3 (g), existente em um volume igual a 3,48 L desse gás 
nas CNTP? 

 

8. Calcule o volume ocupado nas CNTP, por:  
a) uma massa de SO2 (g) igual a 128 g.  
b) uma massa de C4H10(g) igual a 29 g. 
 

9. Considere um sistema contendo 90,84 L de metano, CH4 (g), nas STP (volume molar = 22,71 L).  
a) Qual a quantidade de matéria de CH4 (g) existente nesse volume?  
b) Qual o número de moléculas de CH4 (g) nesse sistema? 
 

 

QUESTÃO CONTEXTO 
   

 
 

 
 

O etanol (C2H6O), também chamado álcool etílico e, na linguagem popular, simplesmente álcool, é 
uma substância orgânica obtida da fermentação de açúcares ou hidratação do etileno, encontrado em 
bebidas como cerveja, vinho e aguardente, bem como na indústria de perfumaria e materiais de 
limpeza. Pode ser usado como combustível e solvente para diversas reações químicas.  
a) Qual a massa molecular do etanol (C2H6O)?  
b) Qual a massa de 2 mols de etanol?  
c) Em 184g de etanol quantos mols estão presentes?  
d) Calcule o número de moléculas contidas em 138g de etanol.  
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Exercícios de aula  
 
1. Cálculo da massa molar: 

 
 

2. Cálculo da massa molar: 
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3. e 

  X = 18 
 

4. São verdadeiros os itens 01, 02 e 04.  
O item 03 é falso porque os átomos de elementos quí- micos diferentes possuem massa atômica 
diferente. Assim, se pegarmos massas iguais de diferentes elementos químicos, o número de átomos de 
cada elemento químico nessas massas será diferente (comparando massas iguais, quanto menor a massa 
atômica do elemento, maior o número de átomos desse elemento nessa massa). 
 

5.  

 
 

6. Volume molar nas CNTP = 22,4 L/ mol 

 
 

Exercícios de casa  
 

1. a) TiCL4 (g) + 2 Mg(s)  2 MgCL2 (s) + Ti(s)  
b) Substâncias compostas: TiCl4 e MgCl2 .  
Titânio: 1 x 47,90u = 47,90 u  
Cloro: 4 x 35,45u = 141,8 u  
Massa Molecular do TiCl4 = 47,90 u + 141,8 u = 189,7 u  
Magnésio = 1 x 24 u = 24 u  
Cloro = 2 x 35,45 u = 70,90 u  
Massa Molecular do MgCl2 = 24 u + 70,90 u = 94,90 u 

 
2. Cálculo da massa molar: 
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3. b 

C12H18ON4 SCl2  
 

 
Massa Molar = 144 + 18 + 16 + 56 + 32 + 71  
Massa Molar = 337 u 
 

4. a 

 
 

5. c 

 
 

6.  

 
 
7.  

 
 
8. a) 

 
b) 
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9. a) 

 
 b) 

   
 

Questão Contexto 
 
a) 46g. 
 
b) 92g. 
 
c) 4 mols.  
 
d) 1,8 x 1024: moléculas. 
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http://momentodofutebol.blogspot.com/
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RESUM O   
 

 
De todas as análises concretas elaboradas por Max W eber a partir de a sua teoria sociológica e de 

seu método, a mais famosa foi aquela que ele desenv olveu a respeito da formação da sociedade moderna 
e da ascensão do capitalismo. De fato, tal como Durkheim e Marx, Weber preocupou-se muitíssimo em 
compreender como se deu a construção do sistema capitalista. Durkheim, como já vimos em outra 
oportunidade, pensava que a formação deste modelo econômico seria explicável mediante a mudança do 
tipo de solidariedade social dominante: da solidariedade mecânica das sociedades tradicionais, pré-
modernas, para a solidariedade orgânica das sociedades moderna e capitalistas. Marx, por sua vez, pensava 
que a formação do capitalismo deveria ser explicada basicamente através da ascensão de uma nova forma 
de luta de classes, opondo, de um lado, os burgueses, proprietários dos meios de produção, e de outro os 
operários, donos apenas de usa força de trabalho. Weber, obviamente, não pensava nem de um modo nem 
de outro. Fiel à sua sociologia compreensiva e ao seu individ ualismo metodológico, a interpretação 
weberiana estabelece que o único modo de compreende r o surgimento do capitalismo é através não do 
exame dos fenômenos sociais em si, mas sim pela aná lise cuidadosa das intenções dos indivíduos que 
constituíram o modelo capitalista. Foi precisamente  este percurso seguido pelo autor em sua obra mais 
famosa, . 
 
 Como o próprio nome do livro indica, para Weber, o  evento mais fundamental na formação da 
sociedade capitalista foi a Reforma Protestante, qu e dissolveu a unidade do cristianismo ocidental, at é 
então centralizado na Igreja Católica. Longe, porém , de se circunscrever ao âmbito religioso, a Reform a 
foi, para Weber, a própria causa da ascensão do cap italismo e da mentalidade moderna. De fato, como se  
sabe, os autores reformados, como Lutero e sobretud o Calvino, criticaram fortemente a perspectiva 
católica segundo a qual o homem precisa cooperar co m Deus para ser salvo.  Ao contrário, profundamente 
pessimistas que eram a respeito da natureza humana manchada pelo pecado, os reformadores criam que o 
homem é incapaz, por suas próprias forças, não apenas de salvar-se, mas até de cooperar em seu processo 
de salvação. Por si mesmo, ele é capaz apenas de pecar, de modo que Deus é o único e completo responsável 
pela dia ao Céu daqueles que se salvam. Assim, não há nada, inteiramente nada que o homem possa fazer 
por sua salvação. Deus desde toda a eternidade escolheu, de maneira inteiramente arbitrária, quem há de se 
salvar e quem há de se condenar, de modo que todo homem, ao nascer, já está previamente determinado 
seja para a salvação, seja para a condenação ao Inferno. Ora, esta ênfase absoluta na predestinação de Deus 
(insinuada em Lutero e só afirmada plenamente em Ca lvino), sem deixar qualquer espaço para a liberdade  
humana, gera um problema prático: se nada do que eu  faço, seja boa ou má ação, é indício de que serei 
salvo, como posso saber que estou no caminho do Céu ? Segundo Weber, a resposta a essa pergunta que se 
tornou mais popular nos países protestantes não foi elaborada diretamente por nenhum grande autor da 
Reforma, mas sim por certos pastores calvinistas posteriores. Na visão destes pastores, o sinal mais evidente 
de salvação seria o sucesso econômico. De fato, uma vez que os salvos são aqueles que Deus quer, é natural 
que Deus proteja e zele por esses a quem ama, garan tindo-lhes bênçãos e sucesso financeiro. Assim, 
concluiu a mentalidade média dos povos protestantes , se dar bem nos negócios é, por excelência, o sina l 
da graça divina e da salvação 
 
 De acordo com Weber, os impactos dessa mentalidade  na ascensão do capitalismo foram 
fundamentais. Vendo no sucesso financeiro um sinal da benção de Deus, os protestantes passaram a 
desenvolver um forte senso de eficiência e de busca  pelo lucro. Obviamente, se o ganho de dinheiro é uma 
prova do amor de Deus, gastar esse dinheiro de maneira irresponsável, esbanjando-o em diversões e 
brincadeiras, mesmo que não pecaminosas, acaba por ser um desrespeito contra Deus. Não é à toa, 
portanto, na perspectiva weberiana, que os países q ue tiveram maior desenvolvimento capitalista foram 
aqueles de formação protestante, como a Inglaterra,  os EUA e a Alemanha, enquanto os países mais 
fortemente católicos, como Portugal, Itália e Espan ha, nunca alcançaram o mesmo grau de sucesso 
capitalista. Em suma, para Weber, a mentalidade protestante de busca pelo lucro como sinal da glória e 
benção de Deus é que foi o grande motor de desenvol vimento do capitalismo .  
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Curiosamente  e isso também chama muito a atenção de Weber , apesar de suas origens 
religiosas, o que o capitalismo gerou foi justament e um tipo de sociedade no qual a religião não ocupa  
mais o papel central de antes. Com efeito, todas as  sociedades tradicionais, pré-moderna, foram 
sociedades sacrais, nas quais a religião não apenas  era importante, como ocupava o próprio centro da v ida 
em sociedade. A sociedade moderna e capitalista, po r sua vez, é uma sociedade secularizada, isto é, um a 
sociedade na qual a religião ainda é bastante influ ente, mas não ocupa mais um papel central e 
determinante. Na prática, o que aconteceu é que todos aqueles elementos da vida social que até então era 
dependentes da religião, tais, como a arte, a política, a cultura, etc., foram se autonomizando, se guiando 
por regras próprias e independentes. No linguajar weberiano, tal processo de secularizaç ão, de 
dessacralização da existência humana, é chamado de desencantamento do mundo  e sua principal 
característica é a cada vez maior racionalização da  vida. Sendo um sistema que preza acima de tudo pel a 
eficiência, o capitalismo enfraquece muito as ações  sociais de tipo irracional, como a tradicional e a  
afetiva, dando relevância sobretudo à ação racional  com relação à fins, que é a típica ação social 
econômica, empresarial, e que, portanto, é a síntes e do capitalismo. Diferente do mundo tradicional das 
sociedades sacrais, em que os homens se preocupavam sobretudo com valores, a sociedade moderna e 
capitalista é aquelas na qual os homens estão preocupados sobretudo com metas. Sua lógica é a da eficiência 
e isto se mostra em fatores muito concretos. Não à toa, diz Weber, a sociedade capitalista é mar cada por 
uma enorme burocratização e especialização. Em um c ontexto no qual o sucesso é o critério supremo de 
avaliação das ações, nada mais óbvio do que promove r a divisão de tarefas, que minimiza os riscos e 
maximiza os ganhos. Nada mais lógico também do que submeter tudo a regras e normas burocráticas. Para 
que se produza mais, é importante que os indivíduos  sejam regulados, disciplinados, normatizados.  
 

EXERCÍ CI OS DE AULA   
 

 

1. A busca racional do lucro era um dos aspectos essenciais do modelo que Max Weber (1864-1920) 
construiu para compreender a origem do capitalismo moderno. Segundo Everaldo Lorensetti (2006), 
o sociólogo alemão considerava que essa característica teve como uma de suas origens a ação social 

disciplina muito forte, pois acreditavam que trabalho e sucesso seriam indícios de que além de estarem 
glor  

(LORENSETTI, Everaldo. As teorias sociológicas na c ompreensão do presente. In: LORENSETTI, Everaldo et  al. Sociologia: 
ensino médio. Curitiba: SEED-PR, 2006 p. 42). 

 
A partir dessa afirmação, é correto afirmar que: 
(01) Weber desmereceu a importância da religião para o nascimento do capitalismo. 
(02) Weber destacou a importância da religião para diminuir a ânsia capitalista por lucro. 
(04) Weber considerou que, apesar da importância da religiosidade na vida das pessoas, ela não teve 

influência sobre a origem do capitalismo moderno. 
(08) Weber destacou uma relação de influência da ética da religião calvinista sobre o objetivo de 

acumulação de riquezas por parte dos indivíduos nas sociedades capitalistas. 
(16) Para Weber, a ética religiosa pode ter uma influência decisiva sobre a vida econômica.  
SOMA: (    ) 

 

2. 
racionais, mas é ao mesmo tempo determinado pela habil idade e disposição do homem em adotar 

nelas baseadas têm estado sempre, no passado, entre as mais importantes influências formativas de 
 

WEBER, Max. A ética protestante e o espírito do cap italismo. São Paulo: Pioneira, 1981. p. 09. 
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Uma das mais conhecidas explicações sobre a origem do capitalismo é a do sociólogo alemão Max 
Weber, que postula a afinidade entre a ética religiosa e as práticas capitalistas. Essa relação se mostra 
claramente na ética do 
a) Catolicismo romano, que por meio da cobrança de dízimos e vendas de indulgências estimulou a 

acumulação de capital. 
b) Puritanismo calvinista, que concebe o sucesso econômico como indício da predestinação para a 

salvação. 
c) Luteranismo alemão, que defendia que cada pessoa devia seguir a sua vocação profissional para 

conseguir a salvação. 
d) Anglicanismo britânico, que, ao desestimular as esmolas, permitiu o incremento da poupança nas 

famílias burguesas. 
e) Catolicismo Ortodoxo, que, ao abrir mão dos luxos nas construções arquitetônicas, canalizou 

capital para investimentos econômicos. 
 

3.  
condições sob as quais vivemos. Significa a crença em que, se quiséssemos, poderíamos ter esse 
conhecimento a qualquer momento. Não há forças misteriosas incalculáveis; podemos dominar todas 

 
WEBER, M. A ciência como vocação. In: GERTH, H.; MI LLS, W. (Org.). Max Weber: ensaios de sociologia. R io de Janeiro: 

Zahar, 1979 (adaptado). 

 
Tal como apresentada no texto, a proposição de Max Weber a respeito do processo de 
desencantamento do mundo evidencia o(a) 
a) progresso civilizatório como decorrência da expansão do industrialismo. 
b) extinção do pensamento mítico como um desdobramento do capitalismo. 
c) emancipação como consequência do processo de racionalização da vida. 
d) afastamento de crenças tradicionais como uma característica da modernidade. 
e) fim do monoteísmo como condição para a consolidação da ciência. 

 

4. 
dinheiro não tem, em si mesma, nada que ver com o capitalismo. Tal impulso existe e sempre existiu. 
Pode-se dizer que tem sido comum a toda sorte e condição humanas em todos os tempos e em todos 
os países, sempre que se tenha apresentada a possibilidade objetiva para tanto. O capitalismo, porém, 
identifica-se com a busca do lucro, do lucro sempre renovado por meio da empresa permanente, 
capitalista e racional. Pois assim deve ser: numa ordem completamente capitalista da sociedade, uma 
empresa individual que não tirasse vantagem das oportunidades de obter lucros estaria condenada à 

 
(WEBER, M. A ética protestante e o espírito do capi talismo. São Paulo: Martin Claret, 2001 (adaptado).  

 
O capitalismo moderno, segundo Max Weber, apresenta como característica fundamental a 
a) competitividade decorrente da acumulação de capital. 
b) implementação da flexibilidade produtiva e comercial. 
c) ação calculada e planejada para obter rentabilidade. 
d) socialização das condições de produção. 
e) mercantilização da força de trabalho. 

 

5. 
 Ao contrário de Karl Marx, que frisava a irracionalidade do capitalismo, para Weber as 

instituições do capitalismo moderno podem ser consideradas como a própria materialização da 
racionalidade. Segundo Weber, uma das características do capitalismo moderno é a estrutura 
burocrática com instituições administradas racionalmente com funções combinadas e especializadas. 
Para o sociólogo alemão, o controle burocrático é marcado pela eficiência, precisão e racionalidade.  
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Considerando a importância do tema da burocracia na obra de Weber, é correto afirmar que 
a) Marx Weber identifica a burocracia com a irracionalidade, com o processo de despersonalização e 

com a rotina opressiva. A irracionalidade, nesse contexto, é vista como favorável à liberdade 
pessoal. 

b) segundo Weber, a ocupação de um cargo na estrutura burocrática é considerada uma atividade 
com finalidade objetiva pessoal. Trata-se de uma ocupação que não exige senso de dever e nenhum 
treinamento profissional. 

c) na burocracia moderna os funcionários são altamente qualificados, treinados em suas áreas 
específicas, enfim, pessoas que tem ou devem ter qualificações consideradas necessárias para 
serem designadas para tais funções. 

d) para Weber, o elemento central da estrutura burocrática é a ausência da hierarquia funcional e a 
obediência à ordem pessoal e subjetiva. 

e) a burocratização do capitalismo moderno impede segundo Weber, a possibilidade de se colocar 
em prática o princípio da especialização das funções administrativas. 

 

6. Leia atentamente o texto e responda a questão assinalando uma das alternativas abaixo. 
 

burocrática. Tal como uma máquina, a burocracia era o sistema de utilização de energias para a 

móvel que lhe prescreve uma marcha essencialmente fixa. A burocracia, em comum com a máquina, 
poderia ser posta a serviço de muitas questões diferentes. Mais ainda, uma organização burocrática 

funcionários amor, ódio e todos os elementos puramente pessoais, irracionais e emocionais que 

ção da ordem social 
 

GIDDENS, Anthony. Política, sociologia e teoria soc ial: encontros com o pensamento social clássico e c ontemporâneo. São Paulo : 
Fundação Editora da UNESP, 1998, p. 58-59. 

 
Segundo o texto acima, sobre o conceito de burocracia de Max Weber, é correto afirmar que 
a) a burocracia é um sistema eficiente de organização do trabalho somente quando é aplicado em 

poucas questões específicas.    
b) a burocracia consiste em um sistema de divisão especializada do trabalho que busca a eficiência 

a partir de atribuições impessoais, racionais e calculadas impostas aos seus funcionários.    
c) os funcionários burocráticos podem se expressar livremente, desde que dentro de regras 

prescritas de forma impessoal e calculada.    
d) a burocracia é um sistema arcaico que deve ser superado por outros processos de administração 

do trabalho típicos da modernidade.    
e) nenhuma das alternativas acima pode ser afirmada corretamente sobre o conceito de burocracia. 

 

EXERCÍ CI OS DE CASA   
  

 

1. 
mesmo tempo determinado pela capacidade e disposição dos homens em adotar certos tipos de 
conduta racional. [...] Ora, as forças mágicas e religiosas, e os ideais éticos de dever deles decorrentes, 

 
WEBER, Max. A Ética Protestante e o Espírito do Cap italismo. São Paulo: Livraria Pioneira Editora,1989 , 6 ed., p. 11. 
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A respeito das relações de causalidade que o sociólogo Max Weber propõe entre as origens do 
capitalismo moderno, o processo de racionalização do mundo e as religiões de salvação, assinale a 
alternativa correta. 
a) Coube às éticas religiosas do confucionismo (China) e hinduísmo (Índia) redefinirem o padrão das 

relações econômicas que, a partir do século XVI, culminaria no capitalismo de t ipo moderno.  
b) As seitas protestantes que floresceram nas sociedades orientais, a partir do século XVI, são 

responsáveis pela prematura posição de destaque do Japão, China e Índia no cenário econômico 
internacional que se seguiu à Revolução Industrial. 

c) A partir de sua doutrina da predestinação, o calvinismo foi responsável pela introdução de um 
padrão ético que, ao estimular a racionalização da conduta cotidiana de seus fiéis, contribuiu de 
maneira inédita para o desenvolvimento das relações capitalistas modernas. 

d) O processo de encantamento do mundo (irracionalização do conhecimento e das relações 
cotidianas) encontra-se na base da ética protestante, cujas prescrições de conduta se revelaram 
condição imprescindível para o desenvolvimento e consolidação das relações capitalistas 
modernas. 

2. Os sociólogos Karl Marx e Marx Weber se detiveram na análise da modernidade europeia, embora com 
métodos diferentes. Assinale como verdadeira a afirmativa que corresponde às análises de Max Weber 
sobre a sociedade.  
a) A vida moderna estimula a formação de um indivíduo calculista, racional e impessoal, refletindo a 

tendência da exploração dos trabalhadores e da transformação do trabalho em mercadoria.  
b) A dimensão cultural é fundamental para compreender a modernidade, pois o capital e seu acúmulo 

são tidos como um dever moral que deve ser perseguido de forma racional e disciplinada.  
c) A divisão social é um fenômeno da modernidade e sua função moral é integrar funções diferentes 

e complementares que, de outra forma, causariam a perda dos laços comunitários.  
d) A ação social, na sociedade moderna, é motivada apenas por interesses econômicos, porque os 

meios para produzir estão concentrados nas mãos de apenas uma classe social.  
e) A expansão da produção capitalista teve como base a separação entre trabalhadores e os meios de 

produção, assim como a disseminação da propriedade privada.  
 

3. A F-1 começou a perder as características que encantaram gerações nos anos 1990 quando o salto 

equipamentos e não mais automóveis. No volante, há mais de 100 botões. O condutor virou um 

um carro de corrida. No passado, esse esporte dependia muito mais do talento do piloto para regular 
um carro. Hoje, espremido no cockpit como mais um funcionário de um negócio que movimenta 

 
(Adaptado de: CARDOSO, R.; LOES, J., O Esporte Perd eu. Revista Isto É, 4 ago. 2010, ano 34, n. 2125, p . 84-85.) 

 
A lógica do esporte e da fruição é englobada pela lógica do mercado. A importância dada ao negócio 

revela que 
 
I. o trabalho atende às regras do mercado, destacando a prevalência do negócio, em razão da 
necessidade de produção capitalista. 
II. a dimensão religiosa, presente nos primórdios do capitalismo, na figura do protestantismo de 
orientação luterana, valoriza o caráter sagrado da atividade fabril, em detrimento do trabalho braçal. 
III. o negócio, quando praticado de acordo com os preceitos divinos, viabiliza a distribuição igual e 
solidária das riquezas produzidas. 
IV. o ato de negociar, próprio do comércio, depende da força produtiva, conectada à divisão social 
do trabalho no mundo secularizado. 
 
Assinale a alternativa correta. 
a) Somente as afirmativas I e II são corretas. 
b) Somente as afirmativas I e IV são corretas. 
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas. 
d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas. 
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas. 
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4. Observe a figura a seguir. 

 
tions, 1996. p. 218.) 

 
Sobre o processo de organização do trabalho representado na figura, é correto afirmar que esse 
expressa, segundo a forma pela qual Max Weber o analisa, 
a) o papel libertador da técnica na vida dos indivíduos, pois potencializa as capacidades físico-

intelectuais humanas. 
b) o tipo ideal de sociedade, pois esta, por ser justa, aloca cada um nas funções para as quais tem 

aptidões inatas. 
c) o declínio das formas racionais de dominação burocrática que, tradicionalmente, estiveram 

presentes nas sociedades orientais. 
d) a formação de uma ordem econômica e técnica que define violentamente a vida dos indivíduos 

nascidos sob esse sistema. 
e) que o trabalho fabril escapa à tipologia das ações racionais, por ser repetitivo e marcado pela 

tradição, aproximando-se, assim, do trabalho outrora existente nas comunidades 
 

5. 
prova de seu estado de graça para a sua consciência, que se expressa no zelo e no método, fazendo 
com que ele consiga cumprir a sua vocação. Não é um trabalho em si, mas um trabalho racional, uma 
vocação que é pedida por Deus. Na concepção puritana da vocação, a ênfase sempre é posta neste 

 
WEBER, Max. A ética protestante e o espírito do cap italismo. 6ª ed. São Paulo: Biblioteca Pioneira de Ciências Sociais, 1992. p. 115. 

 
Marque a alternativa correta. 
a) De acordo com Weber, a ação racional referente a valores passou a predominar tão logo o 

capitalismo e a burocracia modernos se firmaram no seio das sociedades ocidentais. 
b) Conforme Weber, a ação racional referente a fins é componente essencial do tipo de ética 

predominante nas sociedades modernas. 
c) Segundo Weber, a ação social de tipo tradicional é condição sine qua non para a dinâmica das 

sociedades capitalistas modernas. 
d) Para Weber, a ação social determinada de modo afetivo é central para a lógica de funcionamento 

da burocracia moderna. 
 

6.  -te de que tempo é dinheiro; aquele que pode ganhar dez xelins por dia por seu trabalho e 
vai passear, ou fica vadiando metade do dia, embora não despenda mais do que seis pence durante 
seu divertimento ou vadiação, não deve computar apenas essa despesa; gastou, na realidade, ou 

 
(WEBER, M. A Ética Protestante e o Espírito do Capi talismo. São Paulo: Pioneira; Brasília: UNB, 1981, p.29.) 
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O conselho de Benjamin Franklin é analisado por Max Weber (1864-1920) na obra A Ética Protestante e 
o Espírito do Capitalismo. Com base nessa obra, assinale a alternativa que apresenta, corretamente, a 
compreensão weberiana sobre o sentido da conduta do indivíduo na formação do capitalismo 
moderno ocidental. 
a) Tradicionalidade. 
b) Racionalidade. 
c) Funcionalidade. 
d) Utilitariedade. 
e) Organicidade 

 

7. As sentenças de Benjamin (que embora fosse teísta, sempre se lembrara de uma citação da bíblia que 

 Prov. XXII, 9) foram extraídas do Retrato da Cultura Americana. 
 

-  
Lembra-  
Lembra-  
Lembra-  

 
Guarda-  

 
Analise as sentenças de Benjamin e, relacionando-as com o pensamento de Max Weber, assinale a 
alternativa incorreta: 
a) As sentenças de Benjamin Franklin são a profissão de fé do yankee. 
b) A peculiaridade dessa filosofia da avareza, tal como apregoada por Benjamin, parece ser o ideal 

de homens honestos, de crédito reconhecido e acima de tudo a ideia de dever que o indivíduo 
tem no sentido de aumentar o próprio capital, assumindo-o como um fim em si mesmo. 

c) As sentenças de Benjamim não retratam a mera astúcia no negócio, o que seria comum, mas 
traduzem verdadeiros ideais éticos. 

d) As virtudes descritas por Benjamin nas sentenças guardam estrita relação com o utilitarismo, na 
medida em que só interessam se forem úteis aos homens. 

e) 
de Benjamim, que o protestantismo foi um dos mais importantes críticos do capitalismo, 
principalmente por seus ideais de fraternidade. 

 

8. Max Weber afirma que a burocracia ocorre tanto em instituições políticas, quanto em instituições 
privadas e religiosas. De acordo com os conhecimentos sobre o tema, é correto afirmar que a 
burocracia: 
a) É um tipo de dominação racional, resultado da ação exercida pelo quadro administrativo de uma 

determinada instituição. 
b) É o resultado do desinteresse dos grupos políticos pela administração pública e corresponde ao 

tipo de dominação partidária. 
c) É o resultado da falta de iniciativa dos funcionários na gestão das instituições e corresponde ao 

tipo de dominação não racional. 
d) Não é um tipo de dominação, mas o resultado da acomodação dos funcionários de carreira do 

Estado, das empresas ou das igrejas. 
e) É um tipo de dominação carismática, caracterizada pela ausência de hierarquia e funções de poder. 

 

9. te, com respeito ao conteúdo de sua atividade 
 

 

  
É isso que Max Weber define como sendo a profissão como dever, 
cultura capitalista. Leia os argumentos a seguir e julgue-os de acordo com a sociedade moderna. 
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I. Não somente os adultos, mas também as crianças, devem sentir e possuir esse compromisso com a 

e respeitar as regras da escola.  
II. Por que consideramos que é errado chegar atrasado ao trabalho? Por que devemos ser leais às 
empresas? Por que procuramos uma profissão que nos satisfaça? Esses desejos estão relacionados 
justamente com o que Weber afirmou sobre a profissão como dever. 
III. A profissão como dever não está mais presente no mundo contemporâneo. Ninguém mais se sente 
comprometido com o trabalho que realiza. É por isso que existem tantos desempregados e crianças 
sem escola. 
IV. A profissão como dever é ensinada em diversas instituições sociais, como na religião, na família e 
no próprio trabalho. 
  
Estão corretos: 
a) I e II, somente.   
b) II e III, somente.   
c) I, II e III, somente.   
d) III e IV, somente.   
e) I, II e IV, somente. 

 

QUESTÃO CONTEXTO   
  

 

 
 

De acordo com o texto, qual a contribuição da reforma protestante para o desenvolvimento do capitalismo? 
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GABARI TO 

 

 

Exercícios de aula  
 
1. 8 + 16.  

As assertivas (01), (02) e (04) vão inteiramente na contramão da visão de Weber, que buscou revelar como 
as origens do capitalismo, em particular da visão positiva a respeito da busca pelo lucro, estão 
historicamente associadas a certas modalidades de protestantismo calvinista. 
 

2. b  
Em sua obra, Weber buscou revelar como as origens do capitalismo, em particular da visão positiva a 
respeito da busca pelo lucro, estão historicamente associadas a certas modalidades de protestantismo 
calvinista, as quais viam no sucesso financeiro um sinal das bênçãos de Deus e,portanto, da salvação. 
 

3. d 
Para Weber, a essência da Modernidade encontra-se no processo de secularização, isto é, na perda 
progressiva da centralidade da religião no interior da vida social Tal processo, iniciado na Reforma 

como um fato. 
 

4. c 
A grande característica do capitalismo, para Weber, é a racionalização brutal da vida econômica, que 
deixa de guiar-se por princípios ou ideais (racionalidade com relação a valores), norteando-se 
inteiramente por objetivos e metas (racionalidade com relação a fins. Trata-se do reino da utilidade e da 
eficiência. 
 

5. c 
Sistema profundamente impessoal e utilitário, focado exclusivamente na eficiência, isto é, no 
cumprimento de metas, o capitalismo é por si mesmo burocrático, favorecendo a divisão social do 
trabalho, a meritocracia, a hierarquia e o senso do dever. 
 

6. b 
Sistema profundamente impessoal e utilitário, focado exclusivamente na eficiência, isto é, no 
cumprimento de metas, o capitalismo é por si mesmo burocrático, favorecendo a divisão social do 
trabalho, a meritocracia, a hierarquia e o senso do dever. 

 

Exercícios de casa  
 
1. c 

Em sua obra, Weber buscou revelar como as origens do capitalismo, em particular da visão positiva a 
respeito da busca pelo lucro, estão historicamente associadas a certas modalidades de protestant ismo 
calvinista, as quais viam no sucesso financeiro um sinal das bênçãos de Deus e,portanto, da salvação. 
 

2. b 
A letra a) é marxista do meio para o fim; a letra c) é durkheimiana; a letra d) caiu num economicismo 
muito mais próximo de Marx do que de Wever; a letra e) também tem uma análise economicista não 
muito weberiana. 
 

3. b 
Diferente do que diz II, Weber associou o nascimento do capitalismo não a vertentes luteranas, mas a 
vertentes calvinistas - e estas não desprezavam o trabalho braçal, mas sim o insucesso financeiro. 
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Diferente do que diz III, para os puritanos calvinistas, o papel das riquezas era ser um sinal da 
predestinação de certos indivíduos específicos (os bem-sucedidos), portanto, a desigualdade social era 
valorizada entre eles. 
 

4. d 
Para Weber, a técnica capitalista, associada ao predomínio da racionalidade com relação a fins, é própria 
da Modernidade. Por outro lado, ele não a avalia como boa ou ruim, mas apenas assinala seu papel central 
no mundo em que vivemos. 
 

5. b 
Weber identifica a essência do capitalismo com o predomínio da racionalidade com relação a fins, ainda 
que tenha salientado que este domínio se deu de modo gradual e não imediato. 
 

6. b 
Weber identifica a essência do capitalismo com o predomínio da racionalidade com relação a fins, que 
é, segundo, ele o mais racional de todos os tipos de ação social. Assim, ainda que as letras c) e d) também 
estejam corretas, apenas a letra b) reproduz tecnicamente o vocabulário weberiano. 
 

7. e 
Na verdade, Weber buscou demonstrar que o protestantismo (ao menos certa modalidade dele) foi 
diretamente responsável pela ascensão do capitalismo, mediante a visão do sucesso financeiro como 
sinal da graça divina. 
 

8. a 
Dentre as três formas de dominação (carismática, tradicional e racional-legal), Weber identifica a 
burocracia com a dominação racional-legal, caracterizada pela impessoalidade e busca pela eficiência 

 
 

9. e 
Apenas a assertiva III está equivocada, uma vez que a relação com o trabalho descrita por Weber é 
essencial ao capitalismo contemporâneo. De resto, tudo certo. 

 
 

Questão contexto 
 
Para o catolicismo, o trabalho é uma maldição dada por Deus como consequência do pecado humano. O 
homem depende de Deus para se salvar, mas deve colaborar com esse plano salvífico. Com a reforma 
protestante e a ascensão e disseminação da ideia de predestinação, o homem já não contribui mais com o 
plano redentor, mas espera de Deus os sinais de seu favor. O trabalho se torna uma benção, pois um homem 
percebe que está sendo agraciado quando sua vida financeira vai bem, mas nenhuma finança vai bem sem 
trabalho. Esse raciocínio fortalece o capitalismo. 
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