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Sais Minerais 
 

 

Resumo 

 

São substâncias diversas dissolvidas no plasma da célula ou mineralizados e importantes para o 

metabolismo celular. São eles: 

• Sódio e potássio: são importantes no equilíbrio hídrico da célula, propagação do impulso nervoso e 

controle da pressão arterial. Sua falta causa uma menor atividade muscular, problemas de pressão e 

câimbras. 

• Ferro: participa na composição da hemoglobina. Sua falta pode causar anemia ferropiva. 

• Iodo: participa na composição dos hormônios T3 e T4. Sua falta pode provocar o bócio e outros 

problemas metabólicos. 

• Cloro: importante para a fabricação do ácido clorídrico presente no estômago. Sua falta causa deficiência 

na digestão de proteínas. 

• Fósforo: participa na composição das membranas da célula, na formação ATP, na formação de DNA e 

RNA. Sua falta dá uma maior probabilidade de fraturas ósseas. 

• Cálcio: participa na formação dos ossos e dentes, contração muscular e coagulação sanguínea. Sua falta 

provoca problemas nos ossos, como osteoporose e raquitismo. 

• Nitrato: fundamental para plantas e bactérias para a produção de DNA, RNA e proteínas 

 

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dex.descomplica.com.br/lista/extensivo-enem-agua-e-sais-minerais/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=biologia1&utm_term=agua-sais-minerais


 
 

 

 

2 

Biologia 
 

 

 

Veja a seguinte tabela para mais informações sobre sais minerais: 

 

 Funções Principais alimentos 

Cálcio (Ca) Forma ossos e dentes, atua na contração 

muscular, nervos e coagulação sanguínea 

Laticínios e folhas verdes 

(brócolis, espinafre, alface, etc.) 

Fósforo (P) Forma ossos e dentes, constitui a molécula 

energética e os ácidos nucléicos 

Carnes, aves, peixes, ovos, 

laticínios e leguminosas 

Sódio (Na) Ajuda no equilíbrio osmótico do corpo, impulso 

nervoso e nas membranas celulares 

Sal (de cozinha ou natural dos 

alimentos) 

Cloro (Cl) Forma o ácido clorídrico no estômago Sal comum 

Potássio (K) Ajuda no equilíbrio osmótico, no impulso nervoso 

e nas membranas celulares 

Frutas, verduras, leguminosas e 

cereais 

Magnésio (Mg) Forma a clorofila, atua juntamente com enzimas 

e vitaminas, auxilia na formação de ossos e no 

funcionamento de nervos e músculos 

Folhas verdes, cereais, 

leguminosas, peixes, carnes, ovos 

e banana 

Ferro (Fe) Forma a hemoglobina Fígado, carnes, gema do ovo, 

pinhão, legumes e folhas verdes 

Iodo (I) Constitui os hormônios da tireóide Sal de cozinha iodado, peixes e 

frutos do mar 

Flúor (F) Fortalece ossos e dentes Água fluoretada, peixes e chás 

Zinco (Zn) Participa na produção de proteínas Carne de porco, iogurtes 

Manganês (Mn) Participa do metabolismo e transformação dos 

carboidratos 

Abacaxi e batata 

Cobalto (Cb) Age com a vitamina B12 estimulando 

crescimento e combatendo infecções cutâneas 

Vitamina B12 e tomate 
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Exercícios 

 

1. Leia o texto a seguir. 

As três décadas de estudos sobre os alimentos, o metabolismo humano e a fisiologia do esporte 

mostram que as dietas radicais não funcionam. Na busca do corpo saudável e esbelto, a melhor dieta 

é a do bom senso. Uma das dietas mundialmente conhecidas proíbe o consumo de leite e derivados e 

limita muito o consumo de proteínas. Essas restrições levam à carência de minerais, especialmente o 

cálcio e ferro. 

VEJA, São Paulo, mar. 2007, n. 11, p. 62. [Adaptado). 

Um indivíduo adulto que adotou essa dieta por um período prolongado pode apresentar 

a) hemorragia e escorbuto. 

b) cegueira noturna e xeroftalmia. 

c) beribéri e pelagra. 

d) bócio endêmico e cãibras. 

e) osteoporose e anemia. 

 

2. O iodo está entre um dos mais importantes sais minerais que necessitamos. Assinale abaixo a 

alternativa correta sobre a importância desse sal mineral. 

a) Faz parte da molécula de ácido nucleico. 

b) Participa da transmissão do impulso nervoso. 

c) Proteção dos dentes contra as cáries. 

d) Participa nos processos de contração muscular. 

e) Faz parte das moléculas dos hormônios da tireoide que estimulam o metabolismo. 

 

 

3. Os adubos inorgânicos industrializados, conhecidos pela sigla NPK, contêm sais de três elementos 

químicos: nitrogênio, fósforo e potássio. Qual das alternativas indica as principais razões pelas quais 

esses elementos são indispensáveis à vida de uma planta? 

a) Nitrogênio - É constituinte de ácidos nucléicos e proteínas; Fósforo - É constituinte de ácidos 

nucléicos e proteínas; Potássio - É constituinte de ácidos nucléicos, glicídios e proteínas. 

b) Nitrogênio - Atua no equilíbrio osmótico e na permeabilidade celular; Fósforo - É constituinte de 

ácidos nucléicos; Potássio - Atua no equilíbrio osmótico e na permeabilidade celular. 

c) Nitrogênio - É constituinte de ácidos nucléicos e proteínas; Fósforo - É constituinte de ácidos 

nucléicos; Potássio - Atua no equilíbrio osmótico e na permeabilidade celular. 

d) Nitrogênio - É constituinte de ácidos nucléicos, glicídios e proteínas; Fósforo - Atua no equilíbrio 

osmótico e na permeabilidade celular; Potássio - É constituinte de proteínas. 

e) Nitrogênio - É constituinte de glicídios; Fósforo - É constituinte de ácidos nucléicos e proteínas; 

Potássio - Atua no equilíbrio osmótico e na permeabilidade celular. 
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4. Os sais minerais, encontrados nos mais variados alimentos, desempenham função importante na 

saúde do homem, podendo estar dissolvidos na forma de íons nos líquidos corporais, formando cristais 

encontrados no esqueleto, ou ainda combinados com moléculas orgânicas. A alternativa que relaciona 

CORRETAMENTE o sal mineral com sua função no organismo é: 

a) K - participa dos hormônios da tireoide. 

b) F - constitui, juntamente com o Ca, o tecido ósseo e os dentes. 

c) P - participa da constituição da hemoglobina, proteína encontrada nas hemácias. 

d) Cl- fortalece os ossos e os dentes e previne as cáries. 

e) Ca - auxilia na coagulação sanguínea. 

 

 

5. Os sais minerais são essenciais em uma alimentação saudável, pois exercem várias funções 

reguladoras no corpo humano. Sobre esse assunto, faça a correspondência entre as colunas 

apresentadas abaixo. 

1. Ferro 

2. Sódio 

3. Cálcio 

4. Fósforo 

5. Potássio 

 

 

 

(   ) Equilíbrio osmótico celular. 

(   ) Essencial à coagulação sanguínea. 

( ) Transferência energética durante reações 

metabólicas celulares. 

(   ) Componente da mioglobina e enzimas respiratórias. 

(  ) Contração muscular e condução de impulsos 

nervosos. 

A sequencia correta é 

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

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

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

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

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

 

 

6. Entre os sais minerais descritos a seguir, marque a alternativa que indica corretamente aquele que faz 

parte da composição da clorofila. 

a) Ferro. 

b) Flúor. 

c) Iodo. 

d) Magnésio. 

e) Potássio. 
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7. Sabemos que o cálcio é um mineral bastante abundante no nosso corpo, sendo encontrado 

principalmente nos ossos e dentes. Além desse importante mineral, qual outro sal faz parte da 

composição e é considerado, juntamente com o cálcio, como principal componente de ossos e dentes? 

a) Ferro. 

b) Magnésio. 

c) Iodo. 

d) Fósforo. 

e) Cloro. 

 

8. Elementos que fazem parte da constituição das moléculas de ATP, clorofila e hemoglobina são, 

respectivamente: 

a) magnésio, ferro e fósforo. 

b) ferro, magnésio e fósforo. 

c) fósforo, magnésio e ferro. 

d) magnésio, fósforo e ferro. 

e) fósforo, ferro e magnésio. 
 

9. No Alasca, o salmão é capturado pelos ursos durante a desova. As partes do peixe não consumidas 

pelos ursos servem de alimento para outros animais e de fertilizante para as plantas. Já se observou 

que plantas ribeirinhas de regiões onde ursos se alimentam de salmão crescem três vezes mais do que 

plantas de outras áreas. Isso se deve ao fato de que as carcaças de peixes descartadas pelos ursos 

enriquecem o solo com um dos macronutrientes mais importantes para o crescimento das plantas. A 

que macronutriente o texto se refere?  

a) Ao ferro 

b) Ao zinco 

c) Ao cloro 

d) Ao nitrogênio 

e) Ao manganês 

 

10. Os sais minerais são reguladores e desempenham diversas funções relacionadas com o metabolismo. 

São considerados ativadores enzimáticos e essenciais para o funcionamento celular. Sobre isso, é 

correto afirmar-se que 

a) o sódio interfere na pressão arterial e no volume celular. 

b) a condução de impulsos nervosos nos nervos, nos músculos e no coração é desencadeada pelo 
ferro. 

c) o enxofre atua na produção de hormônios pela glândula tireoide. 

d) a coagulação sanguínea depende diretamente do potássio. 

e) o magnésio faz parte da hemoglobina. 
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Gabarito 

 

1. E 

A deficiência de cálcio gera problemas de enfraquecimento dos ossos, como a osteoporose, e a 

deficiência de ferro causa problemas relacionados a anemia, já que este sal é constituinte das 

hemoglobinas. 

 

2. E 

O iodo é o principal constituinte dos hormônios T3 (triiodotironina) e T4 (tiroxina), que são hormônios 

reguladores do metabolismo. 

 

3. C 

Nos ácidos nucleicos temos uma base nitrogenada (com nitrogênio) e um radical fosfato (com fósforo); 

o principal constituinte das proteínas são os aminoácidos (com nitrogênio). O potássio ajuda a regular o 

transporte passivo e a abertura e fechamento dos estômatos na planta. 

 

4. E 

O cálcio participa da coagulação sanguínea, já que a presença deste sal no sangue, junto com a 

tromboplastina, estimula a protrombina a formar a trombina. 

 

5. A 

O sódio auxilia no equilíbrio osmótico, ajudando a controlar a absorção de água; o cálcio participa da 

coagulação sanguínea na formação da trombina; o fósforo forma o ATP, moeda energética do 

metabolismo; o ferro é importante constituinte de proteínas que transportam gases pelo sangue; o 

potássio forma a bomba de sódio e potássio, que conduz os impulsos nervosos. 

 

6. D 

A clorofila é formada pelo sal magnésio, e ele também participa dos processos metabólicos do 

cloroplasto. 

 

7. D 

O fósforo é o outro sal importante para formação de ossos e dentes. 

 

8. C 

ATP possui fósforo em sua constituição (adenosina tri-fosfato), a clorofila possui magnésio e a 

hemoglobina das hemácias possuem ferro. 

 

9. D 

Durante a decomposição da matéria orgânica, é liberado nitrogênio em grande quantidade. Esse 

nitrogênio proveniente dos salmões mortos auxilia na nutrição das plantas. 
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10. A 

O sódio altera a pressão arterial, influenciando a reabsorção de água nos néfrons, e atua no controle 

osmótico, alterando o volume celular. 
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Cadeias alimentares e teias tróficas 
 

 

Resumo 

 

Cadeia alimentar é a transferência de matéria e energia entre organismos em um ecossistema, onde o 

organismo é alimento de apenas um outro ser vivo. 

• Produtor: Primeiro Nível Trófico → Autotróficos 

• Consumidor Primário: Segundo nível trófico → herbívoros 

• Consumidor Secundário: Terceiro nível trófico → carnívoros 

 

Nível trófico é o nível que o organismo ocupa na cadeia alimentar, e indica o nível de nutrição. 

 

 

Obs.: Os decompositores, apesar de muitas vezes não serem mostrados em imagens de cadeias tróficas, 

possuem um papel importante na reciclagem de nutrientes, transformando a matéria orgânica em inorgânica. 

Assim, os nutrientes são disponibilizados novamente no ambiente e retornam a cadeia alimentar. Os 

decompositores são representados principalmente por fungos e bactérias. 
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A Teia Alimentar é o conjunto de cadeias alimentares, e um organismo pode ser alimento para mais de um 

outro ser vivo, fazendo com que um mesmo indivíduo possa ocupar mais de um nível trófico. 

 

 

 

 

• Animais que se alimentam de produtores e consumidores → Onívoros 

 

Tanto nas cadeias quanto nas teias, a matéria obedece a um ciclo, onde pode ser transformada em matéria 

orgânica nos seres vivos através da fotossíntese, onde estará presente posteriormente em toda a cadeia 

trófica. Os decompositores são os responsáveis por transformar a matéria orgânica existente em matéria 

inorgânica, reiniciando assim o ciclo. 

 

 

Já o fluxo de energia sempre seguirá um fluxo unidirecional, pois parte da energia é perdida ao longo da cadeia 

trófica. 
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As cadeias alimentares podem ser representadas em pirâmides ecológicas, e elas podem ser de número, de 

biomassa ou de energia. 

 

Quando há um acúmulo de materiais não biodegradáveis ao longo de uma cadeia ou teia alimentar, temos a 

magnificação trófica. 
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Exercícios 

 

1. Os parasitoides (misto de parasitas e predadores) são insetos diminutos que têm hábitos muito 
peculiares: suas larvas podem se desenvolver dentro do corpo de outros organismos, como mostra a 
figura. A forma adulta se alimenta de pólen e de açúcares. Em geral, cada parasitoide ataca hospedeiros 
de determinada espécie e, por isso, esses organismos vêm sendo amplamente usados para o controle 
biológico de pragas agrícolas. 

 
A forma larval do parasitoide assume qual papel nessa cadeia alimentar? 

a) Consumidor primário, pois ataca diretamente uma espécie herbívora. 

b) Consumidor secundário, pois se alimenta diretamente dos tecidos da lagarta. 

c) Organismo heterótrofo de primeira ordem, pois se alimenta de pólen na fase adulta. 

d) Organismo heterótrofo de segunda ordem, pois apresenta o maior nível energético da cadeia. 

e) Decompositor, pois se alimenta de tecidos do interior do corpo da lagarta e a leva à morte. 
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2. Os personagens da figura estão representando situação hipotética de cadeia alimentar. 

 
A figura representa um exemplo de cadeia alimentar 
Suponha que, em cena anterior à apresentada, o homem tenha se alimentado de frutas e grãos que 
conseguiu coletar. Na hipótese de, nas próximas cenas, o tigre ser bem-sucedido e, posteriormente, 
servir de alimento aos abutres, tigre e abutres ocuparão, respectivamente, os níveis tróficos de: 

a) produtor e consumidor primário. 

b) consumidor primário e consumidor secundário. 

c) consumidor secundário e consumidor terciário. 

d) consumidor terciário e produtor. 

e) consumidor secundário e consumidor primário. 
  
 

3. Na goiabeira do quintal de uma casa, eram muitas as goiabas que se apresentavam infestadas por 

larvas de moscas. Nos galhos da árvore, inúmeros pássaros se alimentavam dos frutos enquanto, ao 

pé da goiabeira, pássaros iguais aos dos galhos se alimentavam das larvas expostas pelas goiabas que 

haviam caído e se esborrachado no chão. Pode-se afirmar que: 

a) Os pássaros dos galhos e os pássaros do chão ocupam diferentes níveis tróficos e, portanto, a 
despeito da mesma aparência, não pertencem à mesma espécie. 

b) As larvas são decompositores, enquanto os pássaros são consumidores primários. 

c) As larvas são consumidores primários e os pássaros podem se comportar como consumidores 
primários e secundários. 

d) A goiabeira é produtor, os pássaros são consumidores primários e as larvas são parasitas, não 
fazendo parte de esta cadeia alimentar. 

e) As larvas ocupam o primeiro nível trófico, os pássaros dos galhos e os pássaros do chão ocupam, 
respectivamente, o segundo e o terceiro níveis tróficos. 
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4. O gráfico apresenta dados sobre a demanda bioquímica de oxigênio (DBO) e a concentração de 
metilmercúrio na água em cinco trechos (1, 2, 3, 4 e 5) ao longo de um rio. 

 
Ao compararmos os trechos 1 e 5 podemos afirmar corretamente que a quantidade de matéria orgânica 
em decomposição será: 

a) Maior no trecho 1, onde os peixes do topo da cadeia alimentar terão a menor quantidade de 
metilmercúrio/kg do que os outros animais. 

b) Menor no trecho 5, onde os produtores apresentarão maior quantidade de metilmercúrio/kg em 
comparação aos demais níveis tróficos. 

c) Maior no trecho 1, onde os peixes dos níveis tróficos mais próximos dos produtores terão a maior 
quantidade de metilmercúrio/kg do que os animais mais distantes. 

d) Menor no trecho 5, onde os peixes do topo da cadeia alimentar terão a maior quantidade de 
metilmercúrio/kg do que os outros animais. 

e) Maior no trecho 5, onde os peixes do topo da cadeia alimentar terão a maior quantidade de 
metilmercúrio/kg do que os outros animais. 

  
 

5. Nas margens de um rio, verificava‐se a seguinte cadeia trófica: 
O capim ali presente servia de alimento para gafanhotos, que, por sua vez, eram predados por 

passarinhos, cuja espécie só ocorria naquele ambiente e tinha exclusivamente os gafanhotos como 

alimento; tais passarinhos eram predados por gaviões da região. A lama tóxica que vazou de uma 

empresa mineradora matou quase totalmente o capim ali existente. É correto afirmar que, em seguida, 

o consumidor secundário 

a) teve sua população reduzida como consequência direta do aumento da biomassa no primeiro nível 
trófico da cadeia. 

b) teve sua população reduzida como consequência indireta da diminuição da biomassa no primeiro 
nível trófico da cadeia. 

c) não teve sua população afetada, pois o efeito da lama tóxica se deu sobre o primeiro nível trófico 
da cadeia e não sobre o segundo.   

d) não teve sua população afetada, pois a lama tóxica não teve efeito direto sobre ele, mas sim sobre 
um nível trófico inferior. 

e) teve sua população aumentada como consequência direta do aumento da biomassa no segundo 
nível trófico da cadeia. 
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6. A pirâmide de biomassa é uma representação gráfica da quantidade de matéria orgânica acumulada 
nos diferentes níveis tróficos. Na figura abaixo, podemos observar duas dessas pirâmides. 

 
Assinale a alternativa correta: 

a) A pirâmide representada pela letra A é de um ambiente aquático (exemplo: oceano ou lago). 

b) A pirâmide representada pela letra B não é uma configuração possível para representação da 
variação da biomassa nos níveis tróficos. 

c) A pirâmide representada pela letra B é de um ambiente terrestre (exemplo: floresta ou savana). 

d) A pirâmide representada pela letra B é de ambiente aquático (exemplo: oceano ou lago). 

e) Observando-se as pirâmides, podemos concluir que os indivíduos do segundo nível trófico 
apresentam maior biomassa. 

 
 

7. A figura representa um dos modelos de um sistema de interações entre seres vivos. Ela apresenta duas 

propriedades, P1 e P2, que interagem em I, para afetar uma terceira propriedade, P3, quando o sistema 

é alimentado por uma fonte de energia, E. Essa figura pode simular um sistema de campo em que P1 

representa as plantas verdes; P2 um animal herbívoro e P3, um animal onívoro. 

 
Modelo de um sistema de interações entre seres vivos 
A função interativa I representa a proporção de  

a) herbivoria entre P1 e P2.  

b) polinização entre P1 e P2.  

c) P3 utilizada na alimentação de P1 e P2.  

d) P1 ou P2 utilizada na alimentação de P3.  

e) Energia de P1 e de P2 que saem do sistema.  
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8. O esquema abaixo ilustra uma teia alimentar composta por várias cadeias alimentares entre 
organismos de uma comunidade. 

 
Com relação aos seus componentes e seus respectivos níveis tróficos nas cadeias alimentares 
distintas dessa teia alimentar, é correto afirmar que: 

a) A cobra poderá ser consumidor secundário ou terciário. 

b) O pardal, em qualquer cadeia alimentar, será um consumidor primário. 

c) A coruja é um consumidor quaternário em qualquer cadeia alimentar. 

d) O gavião, quando se alimentar do pardal, será um consumidor quaternário. 

 

 

9. O DDT (Dicloro-Difenil-Tricloroetano) é um eficiente matador de insetos. Introduzido em grande escala 
durante a segunda guerra mundial, foi muito utilizado na agricultura brasileira para o controle de insetos 
considerados como pragas. O DDT é um inseticida sintético que conserva sua atividade química por 
muito tempo, ao invés de se decompor com facilidade. Por esse motivo, é um inseticida persistente, 
conforme demonstra a figura abaixo: 

 
Conforme o texto e a figura, assinale a alternativa correta: 

a) Na cadeia alimentar representada pela figura, os consumidores sustentam os produtores. 

b) O padrão de acumulação do DDT é diferente do fluxo de energia em uma cadeia alimentar. A 
energia é armazenada, e não transmitida de um nível trófico para outro. 

c) A concentração do DDT tende a aumentar no sentido dos produtores para os consumidores. Entre 
os consumidores, o acúmulo de DDT tende a ser maior em consumidores terciários do que em 
secundários. 

d) A figura demonstra que a concentração de DDT diminui ao longo da cadeia, reduzindo sua 
concentração de modo que, nas plantas, atinge níveis muito baixos. 

e) As plantas deveriam ocupar o topo da figura, enquanto os carnívoros ocupariam os níveis mais 
baixos da pirâmide. 
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10. Observe, inicialmente, as duas cadeias alimentares: 
1.   árvore → preguiças → pulgas → protozoários. 
2.   milho → roedores → cobras → gaviões. 

Observe os modelos de pirâmide a seguir: 

 
Analise a pirâmide I e II 
É correto afirmar, com relação às cadeias 1 e 2 e aos modelos de pirâmides I e II, que: 

a) a pirâmide I pode representar tanto o número de indivíduos como a quantidade de energia 
disponível em cada nível trófico da cadeia 2. 

b) a pirâmide II pode representar tanto o número de indivíduos como a quantidade de energia 
disponível em cada nível trófico da cadeia 1. 

c) a pirâmide II pode representar a quantidade de energia disponível em cada nível trófico da cadeia 
2. 

d) a pirâmide I pode representar o número de indivíduos em cada nível trófico da cadeia 1. 

e) a pirâmide I pode representar o número de indivíduos da cadeia 2, e a pirâmide II, a quantidade de 
energia disponível em cada nível trófico da cadeia 1. 
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Gabarito 

 

1.  B 
Como a lagarta é herbívoro, ou seja, um consumidor primário, o parasitoide então ocupará a função de 
consumidor secundário. 
 

2.  C 
O tigre ao se alimentar do homem, e este homem se alimentando de plantas, este ocupa a função de 
consumidor secundário, enquanto que os abutres serão então o consumidor terciário. 
 

3.  C  
Ao se alimentarem de lagartas, e sendo as lagartas como herbívoros, os pássaros neste caso serão 
consumidores secundários. Já quando eles se alimentam de frutas, eles ocuparão a função de 
consumidor primário. 
 

4.  D 
O mercúrio como não é biodegradável, ele tende a acumular ao longo da cadeia alimentar, sendo mais 
abundantes nos consumidores que estarão no topo da cadeia. 
 

5. B 
Com a toxicicidade foi afetada no capim, isso influenciou toda a cadeia trófica, diminuindo a população 
do consumidor primário e consequentemente a do consumidor secundário. 
 

6.  D 
A pirâmide B pode apresentar invertida em ambientes aquáticos devido à alta taxa reprodutiva dos 
produtores. 
 

7.  D 
As setas indicam quem se alimenta do outro, ou seja, as setas de P1 e P2 vão para P3, indicando que P3 
se alimenta de ambos. 
 

8.  A 
A cobra ao se alimentar so sapo será consumidor terciário e ao se alimentar do pardal será consumidor 
secundário. 
 

9.  C 
O DDT, por não ser biodegradável, tende a se acumular ao longo a cadeia trófica causando a 
magnificação trófica. Os consumidores no topo de cadeia por sua vez terão maiores concentrações 
deste composto em seu organismo do que os seres que estão em níveis inferiores. 
 

10.  A 
Tanto o número de indivíduos, quanto o fluxo de energia pode ser representado pela pirâmide I, pois ela 
é decrescente ao longo da cadeia. 
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Adaptações a falta de água em animais e plantas 

 

Resumo 

 

Adaptações à falta de água nos Animais 

 

No grupo dos invertebrados, os insetos foram os primeiros que conquistaram o ambiente terrestre ou maneira 
efetiva. Dentre os vertebrados, os répteis foram selecionados com as adaptações necessárias.  
 

Revestimento 

A pele se apresenta espessa, seca e impermeável nos répteis. Nos insetos, a presença do exoesqueleto de 
quitina, além de proteção, evita a perda excessiva de água.  

 

 

Reprodução 

A fecundação interna permitiu a independência da água para a união dos gametas. Além disso, nos répteis, 
anexos embrionários como âmnio, alantoide e a presença de casca espessa mantém o embrião com 
disponibilidade de água.  
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Excreção 

A eliminação de ácido úrico, que ocorre tanto em insetos como em répteis, é a forma que demanda menor 
quantidade de água para a excreção, dada sua insolubilidade. Além disso, há a eliminação de menor 
quantidade de urina, embora muito concentrada. 

 

Adaptações à falta de água nas plantas 

 

Estômatos 

Os estômatos são estruturas localizadas na epiderme, principalmente na porção inferior das folhas. Permite 
a troca de gases (CO2 utilizado como substrato da fotossíntese e O2 gerado nesse processo). Entretanto, 
quando aberto, propicia a perda de água por transpiração. 
 

 
 

Um estômato é formado por células guarda e células anexas. O ostíolo é o nome dado ao orifício que permite 
a comunicação.  
 

O potássio é o íon envolvido nessa regulação. Quando há disponibilidade de água, há o bombeamento por 
transporte ativo de potássio para dentro das células-guarda, elevando a pressão osmótica. A entrada de água 
por osmose deixa as células-guarda túrgidas, abrindo o estômato.  
 

Quando o potássio sai da célula, por difusão, há a saída de água por osmose das células-guarda, ocasionando 
no fechamento do estômato.  
 

Não só a água, mas a incidência de luz também regula a atividade dos estômatos. Quando há maior taxa 
luminosa, a tendência é a abertura dos estômatos para a entrada do CO2, substrato da fotossíntese. 

 

 
Plantas com metabolismo CAM 

Nesse caso, os estômatos se abrem somente durante à noite, devido às altas temperaturas diurnas e 
possibilidade de perda de grande quantidade de água.  
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Características dos vegetais de clima árido 

Também chamadas de “xerófitas”, as plantas que vivem em ambiente seco possuem adaptações que 
facilitam a captação e armazenamento de água, assim como evitam a perda dessa substância fundamental 
à vida. 

 
 

Raízes 

Suas raízes são longas, para alcançar água nas regiões mais profundas do solo;  
 

Caule 

 
São adaptados para acumular água. Dentre os tecidos vegetais, o parênquima aquífero é especializado nessa 
reserva.  
 

Folhas 

São pequenas, para reduzir a superfície de perda de água por transpiração, ou modificada em espinhos, com 
o mesmo propósito. Algumas plantas perdem suas folhas no período da estiagem, numa tentativa de poupar 
água.  
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Exercícios 

 

 De acordo com a teoria mais corrente, este grupo animal constitui os primeiros vertebrados 
efetivamente equipados para a vida terrestre em lugares secos, em decorrência das adaptações abaixo 
enunciadas: 

• Presença de pele seca e relativamente impermeável;  

• Presença de órgãos respiratórios internos; 

• Fecundação interna e independente da água; 

• Presença de ovos com casca grossa; 

• Presença de âmnio e alantóide; 

• Excretam ácido úrico. 
 
O grupo animal vertebrado em questão são: 

a) os mamíferos. 

b) as aves. 

c) os répteis. 

d) os anfíbios. 

e) os peixes. 
 

 Nos vertebrados, a presença de ovos com casca representou um grande avanço em termos de 
adaptação evolutiva. 

a) Esse caráter está presente em quais grupos de vertebrados?   

b) Que novidade evolutiva substituiu a função desempenhada pelos ovos com casca? Comente sobre 
uma provável consequência do surgimento desse caráter 

 

 Muitas estruturas surgiram nas plantas para possibilitar sua sobrevivência no ambiente terrestre. 
Analise as alternativas a seguir e marque aquela que indica uma adaptação que evita a dessecação. 

a) Estômatos. 

b) Raízes. 

c) Cutícula. 

d) Tecidos vasculares. 

e) Esporos. 
 

 Analise as alternativas a seguir e marque aquela que representa uma importante estrutura presente nas 
plantas terrestres que auxilia nas trocas gasosas com o meio. 

a) Estômatos. 

b) Raízes. 

c) Cutícula. 

d) Tecidos vasculares. 

e) Esporos. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

5 

Biologia 
 

 As plantas xerófitas apresentam adaptações que possibilitam sua sobrevivência em ambientes secos. 

Selecione abaixo quais são essas adaptações. 

a) Cutícula espessa, pneumatóforos. 

b) Suculência, cutícula espessa. 

c) Raiz epivotante longa, pneumatóforos. 

d) Cutícula espessa, raiz epivotante pouco desenvolvida. 

e) Suculência, raiz epivotante pouco desenvolvida. 

 
 

 Muitas espécies de plantas lenhosas são encontradas no cerrado brasileiro. Para a sobrevivência nas 
condições de longos períodos de seca e queimadas periódicas, próprias desse ecossistema, essas 
plantas desenvolveram estruturas muito peculiares. 

As estruturas adaptativas mais apropriadas para a sobrevivência desse grupo de plantas nas condições 
ambientais do referido ecossistema são:  

a) Cascas finas e sem sulcos ou fendas. 

b) Caules estreitos e retilíneos. 

c) Folhas estreitas e membranosas. 

d) Gemas apicais com densa pilosidade. 

e) Raízes superficiais, em geral, aéreas. 

 

 O ácido úrico é a principal excreta dos insetos e constitui uma importante adaptação ao meio terrestre, 
uma vez que é eliminado sem que ocorra perda de água. Nesses animais, a excreção ocorre por meio 
do(a)(s): 

a) Rins. 

b) Traqueia. 

c) Metanefrídeos. 

d) Túbulos de Malpighi 

e) Glândulas verdes. 

 

 Os insetos, assim como outros artrópodes, possuem um exoesqueleto quitinoso relacionado com a 
proteção contra predadores e a perda de água. Esse exoesqueleto, no entanto, é um grave problema 
quando o assunto é crescimento. Marque a alternativa que apresenta o nome do processo que garante 
o crescimento desses animais. 

a) Metamorfose. 

b) Permuta. 

c) Ecdise. 

d) Pupa. 

e) Evolução. 
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 Observe a figura a seguir.  

 
O animal representado vive em regiões áridas e possui urina muito hipertônica em relação ao sangue. 
Todas as alternativas apresentam adaptações desse animal ao meio ambiente, EXCETO: 

a) Ausência de transpiração mesmo em altas temperaturas.  

b) Eliminação de amônia como produto nitrogenado.  

c) Eliminação de fezes praticamente desidratadas.  

d) Eliminação de pouca água na urina.  

e) Hábitos noturnos e ocupação de buracos na terra durante o dia. 
 
 

 Os vertebrados conquistaram o ambiente terrestre através da formação de um tipo de ovo capaz de se 
desenvolver fora da água. Esta conquista aparece na primeira vez em: 

a) Mamíferos 

b) Aves 

c) Répteis 

d) Anfíbios 

e) Peixes 
 

 
 

 

https://sites.google.com/site/biologiaaulaseprovas/identidade-dos-seres-vivos/adaptacao-dos-organismos-a-diferentes-ambientes/adaptacoes-dos-animais-a-disponibilidade-de-agua/adapta%C3%A7%C3%A3o-agua.01.gif?attredirects=0
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Gabarito 

 

1. C 

Os répteis são os vertebrados com adaptações ao ambiente seco, como as descritas na questão.  

 

2. Ovos com casca ocorrem em todos os representantes das classes répteis e aves e em determinados 

mamíferos como o ornitorrinco e équidna (mamíferos aplacentados pertencentes à ordem dos 

monotremados). 

A placenta representa a novidade evolutiva, pois realiza as funções de nutrição, respiração e excreção 

desempenhadas por outros anexos embrionários, como o alantoide, o saco vitelino e o cório. A placenta 

permitiu que o desenvolvimento embrionário e o fetal ocorresse totalmente no interior do organismo 

materno. 

 

3. C 

A cutícula diminui a perda de água por transpiração, pois possui um caráter lipofílico (formada por 

polímeros de ácidos graxos) em decorrência da cutina, revestindo de forma contínua.  

 

4. A 

Os estômatos são as estruturas que permitem as trocas gasosas com o meio, embora a abertura dos 

estômatos propicie a perda de água. Dessa forma, a regulação da abertura e fechamento é fundamental 

para as plantas com restrição hídrica.  

 

5. B 

A cutícula espessa reduz a perda de água, assim como tecidos de reserva de água (parênquima aquífero). 

 

6. D  

A alta pilosidade protege as gemas apicais contra o fogo. Queimadas são comuns no Cerrado, e as 

plantas são adaptadas a esse ambiente. Se ocorrer uma queimada, os pelos queimam, mas não a gema 

apical, que permanece intacta. 

 

7. D 

Os insetos, classe do filo dos artrópodes, elimina ácido úrico por um sistema conhecido como túbulos 

de Malpigui.  

 

8. C 

Embora evite a perda de água, o exoesqueleto limita o crescimento em etapas, conhecidas como mudas 

ou ecdises, que ocorrem na troca desse exoesqueleto.  

 

9. B 

Amônia é a excreta característica dos invertebrados aquáticos e peixes ósseos. 

 

10. C 

Os répteis são os vertebrados com adaptações ao ambiente seco, como as descritas na questão.  
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Fisiologia dos sais Minerais 

 

Resumo 

 

Sais minerais são substâncias inorgânicas fundamentais ao bom funcionamento do organismo, acumulando 

as mais diversas funções. Abaixo, uma lista dos principais sais minerais e suas funções: 

• Cálcio (Ca): Encontrado principalmente nos ossos (componente fundamental da matriz inorgânica 

óssea), fundamental para o processo de contração muscular, ativação da protrombina (importante para 

a coagulação sanguínea), entre outras funções. Encontrado especialmente em leite, laticínios e vegetais 

de folhas escuras (couve, espinafre, etc). Sua deficiência pode causar, entre outros problemas, 

hemorragias e osteoporose. 

• Fósforo (P): Também participa da formação dos ossos, mas sua função principal é compor a membrana 

plasmática celular (formada por fosfolipídios), atividades enzimáticas, compor o DNA (ácido fosfórico 

ligado a uma pentose e uma base nitrogenada) e compor o ATP (adenosina tri-fosfato). Encontrado em 

carnes, ovos, cereais, entre outros. 

• Potássio (K): Sua principal função é a atividade conjunta com o sódio, atuando na bomba de 

sódio/potássio. Além disso, regula a pressão sanguínea e fechamento/ abertura estomacal. Encontra-se 

em frutas como banana, tomate, melão, frutas cítricas, ervilha, entre outros. 

• Sódio (Na):  Sua principal função é a atividade conjunta com o potássio, atuando na bomba de 

sódio/potássio. Regula também a pressão sanguínea e a quantidade de água no organismo. Encontrado 

principalmente no sal de cozinha (NaCl), mas praticamente qualquer alimento industrializado tem certo 

teor de sódio. O excesso de sódio causa um aumento na pressão arterial, enquanto pouco sódio pode 

causar uma queda de pressão. 

• Magnésio (Mg): Síntese de vitamina D, compõe a clorofila (pigmento fotossintetizante dos vegetais), 

reações químicas e enzimáticas. Encontrado em verduras, maçã, nozes, soja, aveia, entre outros 

compostos. 

• Ferro (Fe): Compõe a hemoglobina, pigmento do sangue responsável pelo transporte de gases e 

citocromos.  Encontrado principalmente em carnes e leguminosas, como o feijão. A falta de Ferro é uma 

causa clássica de anemia. 

• Iodo (I): Composto fundamental para o funcionamento dos hormônios tireoidianos. Os alimentos mais 

ricos em iodo são de origem marinha, como peixes e crustáceos, mas estes não são alimentos comuns 

na dieta do brasileiro padrão. Com isso em mente, o sal de cozinha comercializado no Brasil é iodado, 

fornecendo assim a dose diária necessária de iodo para a população. A falta de iodo causa o bócio 

endêmico, bem como um possível quadro de hipotireoidismo. 
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Exercícios 

 

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. Associe os elementos químicos da coluna superior com as funções orgânicas da coluna inferior. 

1. Magnésio 

2. Potássio 

3. Iodo 

4. Cálcio 

5. Sódio 

6. Ferro 

 

(   ) formação do tecido ósseo 

(   ) transporte de oxigênio 

(   ) assimilação de energia luminosa 

(   ) equilíbrio de água no corpo 

(   ) transmissão de impulso nervoso 

A sequência numérica correta, de cima para baixo, na coluna inferior, é 

a) 4 - 3 - 1 - 5 - 2. 

b) 5 - 6 - 3 - 4 - 1. 

c) 4 - 6 - 1 - 5 - 2. 

d) 5 - 4 - 3 - 6 - 1. 

e) 6 - 4 - 2 - 3 - 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

3 

Biologia 
 

3. Considere as afirmações e o gráfico. 

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

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

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

 

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

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

feijoada? Justifique 

 

4. O sódio, componente que aparece descrito nos rótulos dos alimentos, é considerado um dos vilões da 

boa alimentação. O seu consumo excessivo pode causar _________, mas ele é um _________ útil para o 

metabolismo humano, pois participa na fisiologia __________. 

Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas acima. 

a) hipotensão; metal; renal. 

b) hipertensão; cátion; nervosa. 

c) hipertensão; ânion; pulmonar. 

d) hipertensão; ânion; digestiva. 

e) hipotensão; cátion; hepática. 
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5. As A ingestão dos alimentos pelas pessoas deve ser equilibrada para que a quantidade mínima diária 

de nutrientes seja ingerida para a manutenção da vida. Esta tabela apresenta as fontes de alguns 

nutrientes. 

 

Os íons fundamentais no metabolismo da hemoglobina podem ser encontrados principalmente em: 

a) frutas. 

b) frutos do mar. 

c) sal de cozinha. 

d) carnes de boi e porco. 

e) leites e derivados 

 

6. Devem constar na dieta humana íons correspondentes aos seguintes elementos químicos, exceto 

a) cálcio. 

b) cloro. 

c) ferro. 

d) sódio. 

e) mercúrio. 

 

7. O iodo é um elemento químico abundante em alimentos como os frutos-do-mar. Esse elemento é 

essencial para a produção dos hormônios da glândula endócrina denominada 

a) pâncreas. 

b) ovário. 

c) tireoide. 

d) hipófise. 

e) timo. 
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8. Os seres vivos necessitam de diversos tipos de sais minerais para o funcionamento eficaz das células. 

Na espécie humana, por exemplo, os íons de cálcio, dentre outras funções, participam da: 

a) Contração muscular e da formação de ácido clorídrico no estômago 

b) Coagulação do sangue e das moléculas de ácidos nucleicos. 

c) Coagulação do sangue e da contração muscular. 

d) Composição do osso e da forma da hemoglobina. 

e) Forma da hemoglobina e da constituição dos hormônios da tireoide. 

 

9. Na natureza, há um constante ciclo de elementos e compostos químicos que passam dos seres vivos 

ao ambiente e deste aos seres vivos. Com relação ao CÁLCIO e o seu ciclo, é CORRETO afirmar que:  

(    ) nos seres vivos, o cálcio se apresenta, principalmente, na forma de carbonatos e fosfatos.  

(    ) com a morte dos animais que possuem esse elemento em sua constituição, e com a decomposição 

das estruturas dos mesmos, os sais de cálcio se dissolvem na água e no solo.  

(    ) os sais de cálcio são encontrados na organização do corpo de esponjas e corais.  

(    ) o cálcio integra as conchas de moluscos e os esqueletos de vertebrados.  

(    ) ele é um elemento químico importante na constituição das moléculas orgânicas, como as proteínas 

e os lipídeos. 

Assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as proposições adiante. 

a) V – V – V – V – V 

b) V – V – V – V – F 

c) V – V – F – F – V 

d) F – V – V – V – F 

e) V – F – V – V – V 
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10. Os sais minerais têm variadas funções celulares. O iodo, por exemplo, participa da constituição dos 

hormônios da glândula tireóide, situada junto aos primeiros anéis da traquéia, na região da garganta. A 

carência desse mineral resultou em problema de saúde pública, principalmente em relação ao bócio 

endêmico. Lei brasileira tornou obrigatória a adição de iodato de potássio ao sal de consumo humano, 

devido à elevada incidência de pessoas com bócio no país. 

Analise as assertivas e marque a(s) correta(s): 

I. A carência do iodo promove o crescimento da tireóide. 

II. O surgimento do bócio é decorrente do suprimento do iodo à dieta. 

III. Crianças que sofrem com a escassez de iodo apresentam retardo mental. 

IV. Uma alimentação deficiente em iodo acarreta a chamada anemia ferropriva. 

A alternativa CORRETA é: 

a) I e III 

b) II, III e IV 

c) II 

d) II e IV 

e) II e III 
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Gabarito 

 

1. D 

A ingestão de cálcio e tomar sol são essenciais para a produção da vitamina D pelo nosso organismo. A 

vitamina D também exerce função importante na absorção de cálcio. 

 

2. C 

Dos constituintes, o único que não se enquadra nas respostas é o iodo, que é importante na produção dos 

hormônios tireoideanos como T3 e T4. 

 

3.  

a) O Fe+2 é uma forma iônica melhor absorvida pelo intestino humano, pois vemos que a carne é auqe 

apresenta a maior taxa de absorção intestinal. 

b) Sim. A laranja é um alimento rico em vitamina C, que tem a capacidade de reduzir o Fe+3 em Fe+2, 

facilitando a absorção desse sal pelo intestino. 

 

4. B 

O alto consumo de sódio faz com que o sangue fique hipertônico, puxando assim água por osmose e 

aumentando a pressão sanguínea. Este também participa na condução do impulso elétrico formando a 

bomba de sódio/potássio. 

 

5. D 

O ferro é constituinte da hemoglobina e está presente nas carnes como mostra a tabela. 

 

6. E 

O mercúrio não é constituinte da dieta humana e pode causar danos ao nosso sistema nervoso se 

consumido em grandes quantidades. 

 

7. C 

O iodo é essencial para a produção dos hormônios tireoideanos T3 e T4 que regulam o metabolismo 

celular. 

 

8. C 

Os íons de cálcio são importantes na coagulação celular, pois ajuda na transformar a protrombina em 

trombina. Além disso, sua presença no retículo sarcoplasmático da célula muscular faz com que a 

contração possa ocorrer. 

 

9. B 

Apenas a última alternativa é incorreta, pois o cálcio participa da formação de moléculas inorgânicas. 
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10. A 

As afirmativas II e IV são incorretas. O bócio ocorre quando se há falta de iodo na diera, e a anemia 

ferropiva é causada pela falta de ferro, não tendo relação com o iodo. 
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O que é Biodiversidade? 
 

 

Resumo 

 

Biodiversidade 

 

A biodiversidade é a variedade de seres no planeta terra. Sua importância está na variedade de relações 

ecológicas que podem ser criadas, na disponibilidade de alimentos e medicamentos para o ser humano, entre 

outras.  

A maior diversidade biológica ocorre nos trópicos, em áreas úmidas, como na Amazônia, embora em 

todos os biomas haja uma biodiversidade considerável, mesmo em desertos e regiões polares.  

O desequilíbrio ecológico, como a poluição, desmatamento e a exacerbação do efeito estufa, pode levar 

à redução da diversidade biológica, pela extinção de espécies.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponto crítico 

Um “Ponto crítico da biodiversidade” é um local com grande concentração de espécies endêmicas, isso é, que 

são típicas daquele local e dificilmente ocorrem em outras regiões. Essas áreas, se sofrerem impactos 

ambientais, terão grande perda em termos de diversidade.  

 

Número de espécies 

Estima-se que 10 a 50 milhões de espécies habitam o nosso planeta, mas apenas um milhão e meio de 

espécies foram nomeadas pelo homem.  

 

Brasil 

O Brasil é rico em biodiversidade, com cerca de 20% de todas as espécies conhecidas. Nossa grande riqueza 

é a floresta amazônica, que fornece grandes recursos para a pesquisa.  

 

 



 
 

 

 

2 

Biologia 
 

Convenção sobre Diversidade Biológica 

Em 1993, 160 países assinaram um acordo para a conservação da biodiversidade a partir do uso sustentável 

de recursos naturais. Entretanto, não está claro como essas medidas serão efetuadas.  
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Exercícios 

 

1. Sobre a biodiversidade é correto afirmar que: 

a) O tráfico de animais não prejudica a biodiversidade de um determinado local, visto que a 

reprodução ocorre com rapidez. 

b) A biodiversidade é um conjunto de espécies de animais de um determinado local, não incluindo a 

fauna, pois essa não é um organismo vivo. 

c) O desenvolvimento urbano e econômico não ocasionou nenhuma perda para a biodiversidade em 

âmbito mundial. 

d) A biodiversidade é o conceito que abrange todas as formas de vida na natureza, incluindo as 

espécies animais, vegetais e os micro-organismos. 

e) A retirada de uma determinada espécie de seu habitat natural não altera a cadeia alimentar, pois 

outros animais poderão ocupar a sua função. 

 

2. Determinados locais do planeta Terra abrigam maior biodiversidade. Nesse sentido, marque a 
alternativa que indica as regiões com maior diversidade de fauna e flora. 

a) Florestas tropicais 

b) Oceanos 

c) Desertos 

d) Zonas polares 

e) Floresta temperada 
 

3. Preservar a biodiversidade constitui uma das condições básicas para manter os ambientes sadios no 
nosso planeta. Essa afirmação refere-se a uma preocupação: 

a) mundial, porque as espécies levaram milhões de anos para se desenvolverem e muitas delas 
podem desaparecer do mundo em poucas décadas, se a poluição e o desmatamento 
indiscriminado tiverem continuidade. 

b) regional, porque o desaparecimento de espécies de animais pode ser responsável por problemas 

alimentares e pelo aumento de pragas, pela ruptura da cadeia alimentar, em algumas regiões do 

mundo. 

c) apenas para os Estados Unidos e países da Europa que já destruíram quase totalmente suas 

florestas, por terem desenvolvido seu setor industrial há muito tempo. 

d) apenas para países e regiões que se organizaram politicamente em espaços áridos ou semiáridos, 

como a Namíbia e o Nordeste do Brasil, que dependem do pouco que resta de seus ecossistemas. 

e) apenas para países que utilizam uma tecnologia altamente desenvolvida, que precisam de 

organismos vivos como fonte original dos princípios ativos. 
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4. Sobre a biodiversidade brasileira é INCORRETO afirmar que: 

a) O Brasil detém a maior biodiversidade do planeta, abrigando 15% de todas as espécies conhecidas 

no mundo. 

b) O país é um dos principais alvos da biopirataria, fato que contribui para a redução da 

biodiversidade nacional. 

c) Várias espécies de orquídeas, plantas, mamíferos, anfíbios, aves, répteis, entre outros organismos 

podem ser encontrados no território brasileiro. 

d) A atividade econômica no Brasil não reduz a biodiversidade, visto que ela ocorre de forma 

sustentável, ou seja, não agride o meio ambiente. 

e) A variedade de climas no Brasil proporciona a adaptação de diferentes espécies da fauna e flora. 

 

5. Biodiversidade, ou diversidade biológica, é um tema bastante atual e importante para o Brasil, pois abre 

excelentes perspectivas de acesso às modernas tecnologias e oportunidades para troca de 

experiências e intercâmbio com a comunidade científica internacional de diversos níveis. Alargam tais 

perspectivas o fato de o Brasil estar entre os cinco primeiros países que possuem a maior variedade 

de organismos vivos, de comunidades e ecossistemas. Assinale a resposta que define biodiversidade:  

a) Biodiversidade é o conjunto de todas as espécies que vivem no ecossistema aquático.  

b) Biodiversidade é o conjunto de todas as espécies de seres vivos (microrganismos  plantas e 

animais), que compõe a vida na Terra, e os ecossistemas dos quais fazem parte.  

c) Biodiversidade é o conjunto de todas as espécies de plantas e pássaros que habitam o planeta.  

d) Biodiversidade é o conjunto de todas as espécies de planta existentes na Terra.  

e) Biodiversidade é o conjunto de todas as espécies de fitoplâncton existentes na Terra.  

 

6. A interferência do homem no meio ambiente tem feito com que espécies de seres vivos desapareçam 

muito mais rapidamente do que em épocas anteriores. Vários mecanismos de proteção ao planeta têm 

sido discutidos por cientistas, organizações e governantes. Entre esses mecanismos, destaca-se o 

acordado na Convenção sobre a Diversidade Biológica durante a Rio 92, que afirma que a nação tem 

direito sobre a variedade devida contida em seu território e o dever de conservá-la utilizando-se dela de 

forma sustentável. 

A dificuldade encontrada pelo Brasil em seguir o acorda da Convenção sobre a Diversidade Biológica 

decorre, entre outros fatores, do fato de a 

a) extinção de várias espécies ter ocorrido em larga escala.  

b) alta biodiversidade no país impedir a sua conservação.  

c) utilização de espécies nativas de forma sustentável ser utópica.  

d) grande extensão de nosso território dificultar a sua fiscalização.  

e) classificação taxonômica de novas espécies ocorrer de forma lenta. 
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7. Biodiversidade foi tema muito discutido durante a preparação e realização da Conferência Mundial 

Sobre Meio Ambiente ECO-92.  

a) O que é biodiversidade?  

b) Justifique porque certas regiões geográficas são consideradas biodiversas. 

 

8. A partir da ECO-92, o termo biodiversidade passou a ser assunto constante em diversos meios de 
comunicação. A variedade de espécies que existem em um ecossistema e a quantidade de biomassa 
de uma determinada espécie expressam características da biodiversidade? Justifique sua resposta. 

 

9. A biodiversidade dos diversos ecossistemas está sendo comprometida pelo desmatamento.  
Exemplifique como a degradação ambiental, comprometendo a biodiversidade, irá afetar: 

a) as sociedades humanas; 

b) o equilíbrio natural dos ecossistemas. 
 

10. O mapa a seguir mostra os países que reúnem em seus territórios 70% das espécies vegetais e animais 
existentes sobre a Terra. A maioria dos países que apresenta megadiversidade está localizada nas 
regiões tropicais. 

 

Fonte: O Estado de S. Paulo, 10/12/97. 

a) Que bioma é comum à maioria dos países tropicais? 

b) "A diversidade gera diversidade". Por que esta frase pode ser aplicada à grande biodiversidade das 
regiões tropicais? 

c) Explique por que Madagascar, Indonésia e Filipinas apresentam, além de grande biodiversidade, 
um elevado número de espécies que ocorrem apenas nesses locais. 
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Gabarito 

 

1. A biodiversidade engloba todas as formas de vida. As atividades econômicas e o tráfico afetam a 

diversidade e a retirada de uma espécie altera a cadeia alimentar. 

 

2. A 

As florestas tropicais são as regiões com maior diversidade de fauna e flora. 

 

3. A 

A preocupação para manter os ambientes sadios é de caráter mundial. As relações ecológicas e as 

cadeias alimentares são prejudicadas quando há a perda de uma espécie por extinção.  

 

4. D 

A incorreta é a afirmativa que diz que a atividade econômica NÃO reduz a biodiversidade. A atividade 

econômica no Brasil interfere por meio da poluição, desmatamento, construção de hidroelétricas, entre 

outros.  

 

5. B 

A biodiversidade se refere a todos os seres vivos, sejam eles plantas, animais ou microrganismos, que 

fazem parte de um ecossistema.  

 

6. D 

O Brasil possui dificuldade para a fiscalização das práticas que reduzem a diversidade biológica, devido 

à grande extensão da área do país.  

 

7.  

a) Biodiversidade designa a existência de um grande número de espécies animais e vegetais em 

determinado ecossistema. Pode ser também indicativo de grande variação dentro de determinado 

grupo animal ou vegetal.  

b) Certas regiões são biodiversas porque apresentam condições ambientais favoráveis à adaptação e 

sobrevivência de muitas espécies vivas. 

 

8. A variedade de espécies que existem em um ecossistema caracteriza a biodiversidade, enquanto a 

quantidade de biomassa não, pois a biomassa expressa apenas a quantidade de matéria orgânica por 

unidade de área de uma determinada espécie. 

 

9.  

a) As florestas tropicais são consideradas patrimônio da humanidade e sua destruição provocará a 

perda do mapa genético de variadas espécies animais e vegetais, que ainda não foram 

suficientemente estudadas ou sequer conhecidas em suas potencialidades pela ciência e pela 

medicina, trazendo enormes prejuízos às próximas gerações. 

b) A diminuição da biodiversidade pode provocar desequilíbrio nas cadeias e teias alimentare 
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10.  

a) Floresta pluvial tropical. 

b) Nas florestas tropicais a grande diversidade de condições abióticas tais como temperatura, umidade, 

luminosidade, relevo etc., favorece a diversificação de inúmeras espécies que podem ocupar 

diferentes nichos ecológicos. 

c) Ilhas se constituem em ambientes propícios para a evolução de espécies exclusivas, pois estão 

isoladas geograficamente dos continentes. 
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Sócrates e Teoria das ideias do Platão 

 

Resumo 

 

Sócrates e a Maiêutica 

O filósofo ateniense Sócrates (469 – 399 a.C) foi um pensador do período clássico da filosofia grega 

antiga e é considerado o pai da filosofia.  Sócrates acreditava na superioridade da língua oral sobre a língua 

escrita, ou seja, considerava que o conhecimento deveria ser construído sempre através do 

diálogo.  Diferentemente dos sofistas, Sócrates acreditava que era possível encontrar o conhecimento 

verdadeiro, através da diferenciação entre a mera opinião (doxa) e a verdade (episteme). 

 A genialidade do seu pensamento pode ser compreendida, em linhas gerais, se atentarmos para o 

método socrático, que é composto de dois momentos principais: A ironia e a maiêutica. A ironia pode ser 

entendida como o momento destrutivo do diálogo, onde Sócrates procurava mostrar ao seu interlocutor que 

aquilo que ele considerava ser uma verdade tratava-se apenas de uma opinião.  Já no segundo momento do 

diálogo – a maiêutica – Sócrates fazia o que chamava de parto das ideias, ou seja, levava o seu interlocutor 

a buscar a verdade por si mesmo através do diálogo.  

 

Platão e a teoria das ideias 

Uma das teorias mais fundamentais para a compreensão do pensamento platônico é, sem dúvida, a 

sua famosa teoria das ideias. Ela afirma que existem dois mundos, a saber: o mundo sensível e o mundo 

inteligível.  O mundo sensível é exatamente este mundo que nós habitamos, ou seja, o mundo terreno da 

matéria, onde estão presentes todos os objetos materiais.  Todas as coisas do mundo sensível, então, estão 

sujeitas à geração e à corrupção, podendo deixar de ser o que são e se transformar em outra coisa, esse é o 

mundo da variação, da mudança, da transformação.  No entanto, por que Platão nomeia este mundo de 

habitamos de mundo sensível? Exatamente porque nós apreendemos esse mundo através de nossos 

sentidos, ou seja, nós percebemos as coisas desse mundo por intermédio dos cinco sentidos (visão, tato, 

olfato, paladar, audição). Mas e o que é, então, o mundo inteligível para Platão? 

O mundo inteligível ou mundo das ideias ou mundo das Formas é um mundo superior, apenas 

acessível ao nosso Intelecto e não aos nossos sentidos, que nada mais é do que o mundo do conhecimento 

ou da sabedoria.  É contemplando as ideias do mundo inteligível através de nossa alma que podemos 

conhecer as coisas. Assim, o mundo inteligível é composto de ideias perfeitas, eternas e imutáveis, que 

podemos acessar através da nossa razão. Um exemplo: a Forma ou ideia de cadeira existe no mundo das 

ideias como um conceito que temos acesso através de nosso Intelecto.  É por isso que quando observamos 

uma cadeira particular (material) no mundo sensível, nós a identificamos como cadeira, dado que acessamos 

a ideia ou conceito de cadeira que existe no mundo inteligível. 

Todas as coisas (materiais) que existem aqui no mundo sensível correspondem a uma ideia ou Forma 

lá no mundo das ideias.  No mundo inteligível estão as essências ou a origem de todas as coisas que 

observamos no mundo sensível.  Assim, a origem das cadeiras que existem no mundo sensível é a ideia de 

cadeira.  O que existe realmente é a ideia, enquanto que a coisa material só existe enquanto participa de ideia 

dessa coisa.  Essa é a teoria da participação em Platão: Uma coisa só existe na medida em que participa da 
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ideia dessa mesma coisa.  Portanto, segundo Platão, a ideia é anterior às próprias coisas.  Seguindo o nosso 

exemplo, a ideia de cadeira é anterior à existência das cadeiras particulares.  

Uma teoria que deriva da teoria das ideias é a teoria platônica da reminiscência.  Segundo Platão, o 

ser humano é formado de uma parte mortal, a saber, o corpo; e uma parte imortal, a saber: a alma; antes de 

habitarmos este mundo, nossa alma habitava o mundo das ideias.  Lá ela possuía todo o conhecimento 

possível, não era ignorante a respeito de nada.  No entanto, quando nossa alma se junta ao corpo, ela acaba 

se esquecendo de tudo aquilo que ela sabia lá no mundo das ideias.  Assim, o conhecimento para Platão é 

reminiscência (ou seja, lembrança) daquilo que nossa alma já viu quando habitava o mundo 

inteligível.  Conhecer é, portanto, nada mais do que lembrar, trazer de volta à memória aquilo que já vimos em 

outro mundo. 

 

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

  

https://dex.descomplica.com.br/lista/exercicios-enem-socrates-e-teoria-das-ideias-do-platao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=filosofia&utm_term=socrates
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Exercícios 

 

1.  

 

 

No centro da imagem, o filósofo Platão é retratado apontando para o alto. Esse gesto significa que o 

conhecimento se encontra em uma instância na qual o homem descobre a 

a) suspensão do juízo como reveladora da verdade.    

b) realidade inteligível por meio do método dialético.    

c) salvação da condição mortal pelo poder de Deus.    

d) essência das coisas sensíveis no intelecto divino. 

e) ordem intrínseca ao mundo por meio da sensibilidade. 

 

2. Para Platão, o que havia de verdadeiro em Parme ̂nides era que o objeto de conhecimento é um objeto 

de razão e não de sensação, e era preciso estabelecer uma relação entre objeto racional e objeto 

sensível ou material que privilegiasse o primeiro em detrimento do segundo. Lenta, mas 

irresistivelmente, a Doutrina das Ideias formava-se em sua mente. 

ZINGANO, M. Platão e Aristóteles: o fascínio da filosofia. São Paulo: Odysseus, 2012 (adaptado). 

O texto faz refere ̂ncia à relação entre razão e sensação, um aspecto essencial da Doutrina das Ideias 

de Platão (427 a.C.-346 a.C.). De acordo com o texto, como Platão se situa diante dessa relação? 

a) Estabelecendo um abismo intransponível entre as duas. 

b) Privilegiando os sentidos e subordinando o conhecimento a eles. 

c) Atendo-se à posição de Parme ̂nides de que razão e sensação são inseparáveis. 

d) Afirmando que a razão é capaz de gerar conhecimento, mas a sensação não. 

e) Rejeitando a posição de Parme ̂nides de que a sensação é superior à razão. 

 

https://4.bp.blogspot.com/-hgbKgRx8WT4/WcWM5PCFJbI/AAAAAAAALVM/-BR6P3gu3cY6Pg0-Ogzf1FYa0dhen8IMgCLcBGAs/s1600/S%C3%B3crates.png
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3. – Considera pois – continuei – o que aconteceria se eles fossem soltos das cadeias e curados da sua 

ignorância, a ver se, regressados à sua natureza, as coisas se passavam deste modo. Logo que alguém 

soltasse um deles, e o forçasse a endireitar-se de repente, a voltar o pescoço, a andar e a olhar para a 

luz, a fazer tudo isso, sentiria dor, e o deslumbramento impedi-Io-ia de fixar os objetos cujas sombras 

via outrora. Que julgas tu que ele diria, se alguém lhe afirmasse que até então ele só vira coisas vãs, ao 

passo que agora estava mais perto da realidade e via de verdade, voltado para objetos mais reais? E se 

ainda, mostrando-lhe cada um desses objetos que passavam, o forçassem com perguntas a dizer o 

que era? Não te parece que ele se veria em dificuldade e suporia que os objetos vistos outrora eram 

mais reais do que os que agora lhe mostravam? 

PLATÃO. A República. 7. ed. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 1993. p. 318-319. 

O texto é parte do livro VII da República, obra na qual Platão desenvolve o célebre Mito da Caverna. 

Sobre o Mito da Caverna, é correto afirmar. 

I. A caverna iluminada pelo Sol, cuja luz se projeta dentro dela, corresponde ao mundo inteligível, o 

do conhecimento do verdadeiro ser. 

II. Explicita como Platão concebe e estrutura o conhecimento. 

III. Manifesta a forma como Platão pensa a política, na medida em que, ao voltar à caverna, aquele 

que contemplou o bem quer libertar da contemplação das sombras os antigos companheiros. 

IV. Apresenta uma concepção de conhecimento estruturada unicamente em fatores circunstanciais 

e relativistas. 

  

Assinale a alternativa correta. 

a) Somente as afirmativas I e IV são corretas. 

b) Somente as afirmativas II e III 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 I, II e IV são corretas. 
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4. Leia o texto de Platão a seguir: 

Logo, desde o nascimento, tanto os homens como os animais têm o poder de captar as impressões 

que atingem a alma por intermédio do corpo. Porém relacioná-las com a essência e considerar a sua 

utilidade, é o que só com tempo, trabalho e estudo conseguem os raros a quem é dada semelhante 

faculdade. Naquelas impressões, por conseguinte, não é que reside o conhecimento, mas no raciocínio 

a seu respeito; é o único caminho, ao que parece, para atingir a essência e a verdade; de outra forma é 

impossível. 

PLATÃO. Teeteto. Tradução de Carlos Alberto Nunes. Belém: Universidade Federal do Pará, 1973. p. 80. 

 

Com base no texto e nos conhecimentos sobre a teoria do conhecimento de Platão, considere as 

afirmativas a seguir: 

I. Homens e animais podem confiar nas impressões que recebem do mundo sensível, e assim 

atingem a verdade. 

II. As impressões são comuns a homens e animais, mas apenas os homens têm a capacidade de 

formar, a partir delas, o conhecimento. 

III. As impressões não constituem o conhecimento sensível, mas são consideradas como núcleo do 

conhecimento inteligível. 

IV. O raciocínio a respeito das impressões constitui a base para se chegar ao conhecimento 

verdadeiro. 

 

Assinale a alternativa correta. 

a) Somente as afirmativas I e II são corretas. 

b) Somente as afirmativas II 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 I, III e IV são corretas. 
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5. Em um importante trecho da sua obra Metafísica, Aristóteles se refere a Sócrates nos seguintes termos: 

Sócrates ocupava-se de questões éticas e não da natureza em sua totalidade, mas buscava o universal 

no âmbito daquelas questões, tendo sido o primeiro a fixar a atenção nas definições. 

ARISTÓTELES. Metafísica. Tradução Marcelo Perine. São Paulo: Loyola, 2002. A6, 987b 1-3. 

Com base na filosofia de Sócrates e no trecho citado, assinale a alternativa correta. 

a) O método utilizado por Sócrates consistia em um exercício dialético, cujo objetivo era livrar o seu 

interlocutor do erro e do preconceito − com o prévio reconhecimento da própria ignorância −, e 

levá-lo a formular conceitos de validade universal (definições). 

b) Sócrates era, na verdade, um filósofo da natureza. Para ele, a investigação filosófica é a busca pela 

“Arché”, pelo princípio supremo do Cosmos. Por isso, o método socrático era idêntico aos 

utilizados pelos filósofos que o antecederam (Pré-socráticos). 

c) O método socrático era empregado simplesmente para ridicularizar os homens, colocando-os 

diante da própria ignorância. Para Sócrates, conceitos universais são inatingíveis para o homem; 

por isso, para ele, as definições são sempre relativas e subjetivas, algo que ele confirmou com a 

máxima “o Homem é a medida de todas as coisas”. 

d) Sócrates desejava melhorar os seus concidadãos por meio da investigação filosófica. Para ele, 

isso implica não buscar “o que é”, mas aperfeiçoar “o que parece ser”. Por isso, diz o filósofo, o 

fundamento da vida moral é, em última instância, o egoísmo, ou seja, o que é o bem para o 

indivíduo num dado momento de sua existência. 

 

6. No pórtico da Academia de Platão, havia a seguinte frase: “não entre quem não souber geometria”. 

Essa frase reflete sua concepção de conhecimento: quanto menos dependemos da realidade 

empírica, mais puro e verdadeiro é o conhecimento tal como vemos descrito em sua Alegoria da 

Caverna. 

  

“A ideia de círculo, por exemplo, preexiste a toda a realização imperfeita do círculo na areia ou na tábula 

recoberta de cera. Se traço um círculo na areia, a ideia que guia a minha mão é a do círculo perfeito. 

Isso não impede que essa ideia também esteja presente no círculo imperfeito que eu tracei. É assim 

que aparece a ideia ou a forma.” 

JEANNIÈRE, Abel. Platão. Tradução de Lucy Magalhães. Rio de Janeiro: Zahar, 1995. 

 

Com base nas informações, assinale a alternativa que interpreta corretamente o pensamento de Platão. 

a) A Alegoria da Caverna demonstra, claramente, que o verdadeiro conhecimento não deriva do 

“mundo inteligível”, mas do “mundo sensível”. 

b) Todo conhecimento verdadeiro começa pela percepção, pois somente pelos sentidos podemos 

conhecer as coisas tais quais são. 

c) Quando traçamos um círculo imperfeito, isto demonstra que as ideias do “mundo inteligível” não 

são perfeitas, tal qual o “mundo sensível”. 

d) As ideias são as verdadeiras causas e princípio de identificação dos seres; o “mundo inteligível” é 

onde se obtêm os conhecimentos verdadeiros. 
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7. Leia o seguinte trecho da Alegoria da Caverna. 

Agora imagine que por esse caminho as pessoas transportam sobre a cabeça objetos de todos os 

tipos: por exemplo, estatuetas de figuras humanas e de animais. Numa situação como essa, a única 

coisa que os prisioneiros poderiam ver e conhecer seriam as sombras projetadas na parede a sua 

frente. 

CHALITA, G. Vivendo a Filosofia. São Paulo: Ática, 2006, p. 50. 

Com base na leitura do trecho e em seus conhecimentos sobre a obra de Platão (428 a.C. – 348 a.C.), 

assinale a alternativa INCORRETA. 

a) Platão distingue o mundo sensível ou das aparências, onde tudo o que se capta por meio dos 

sentidos pode ser motivo de engano, e o mundo inteligível, onde se encontram as ideias a partir 

das quais surgem os elementos do mundo sensível. 

b) Platão tinha como principal objetivo o conhecimento das ideias: realidades existentes por si 

mesmas, essências a partir das quais podem ser geradas suas cópias imperfeitas. 

c) O pensamento de Platão deu origem aos fundamentos da ciência moderna graças ao seu método 

de observação e experimentação para o conhecimento dos fenômenos naturais. 

d) A obra de Platão está fundamentada em um método de investigação conhecido como dialética 

cujo objetivo é superar a simples opinião (doxa) e atingir o conhecimento verdadeiro ou ciência 

(episteme). 

 

8. Leia o texto a seguir. 

“SÓCRATES: Portanto, como poderia ser alguma coisa o que nunca permanece da mesma maneira? 

Com efeito, se fica momentaneamente da mesma maneira, é evidente que, ao menos nesse tempo, não 

vai embora; e se permanece sempre da mesma  maneira e é ‘em si mesma’, como poderia mudar e 

mover-se, não se afastando nunca da própria Ideia? 

CRÁTILO: Jamais poderia fazê-lo. 

SÓCRATES: Mas também de outro modo não poderia ser conhecida por ninguém. De fato, no próprio 

momento em que quem quer conhecê-la chega perto dela, ela se torna outra e de outra espécie; e assim 

não se poderia mais conhecer que coisa seja ela nem como seja. E certamente nenhum conhecimento 

conhece o objeto que conhece se este não permanece de nenhum modo estável. 

CRÁTILO: Assim é como dizes.” 

PLATÃO, Crátilo, 439e-440a. 

Assinale a alternativa correta, de acordo com o pensamento de Platão. 

a) Para Platão, o que é “em si” e permanece sempre da mesma forma, propiciando o conhecimento, 

é a Ideia, o ser verdadeiro e inteligível. 

b) Platão afirma que o mundo das coisas sensíveis é o único que pode ser conhecido, na medida em 

que é o único ao qual o homem realmente tem acesso. 

c) As Ideias, diz Platão, estão submetidas a uma transformação contínua. Conhecê-las só é possível 

porque são representações mentais, sem existência objetiva. 

d) Platão sustenta que há uma realidade que sempre é da mesma maneira, que não nasce nem 

perece e que não pode ser captada pelos sentidos e que, por isso mesmo, cabe apenas aos deuses 

contemplá-la. 
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9. Segundo Platão, na sequência de Sócrates, a sociedade nasce do homem, isto é, de sua condição 

natural. O Bem e a Justiça se realizam no exercício da cidadania. 

PEGORARO, Olinto. Ética dos maiores mestres através da história. Petrópolis, 2006. p. 31. 

 

Sobre esse assunto, está CORRETO o que se afirma na alternativa: 

a) Compreender o que são o bem e a justiça proporciona subsídios para julgar melhor a concepção 

de cidadania. 

b) O bem e a justiça são categorias indiferentes para o entendimento e a prática da cidadania. 

c) O campo da justiça se configura como secundário para subsidiar o exercício da cidadania. 

d) O homem é um animal social, apenas dotado de individualidade. Isso se constitui questão singular 

no exercício da cidadania. 

e) A sociedade é a base de toda forma de existência humana. Nela, o bem tem um coeficiente ínfimo 

para o efetivo exercício da cidadania. 

 

10.  Leia o texto a seguir sobre a filosofia e a ética. 

 
Disponível em: <www.joseferreira.com.br>. 

Toda a obra de Platão tem um profundo sentido ético. Três poderiam ser os eixos centrais, que 

comandam a ética platônica: primeiro, a justiça na ordem individual e social; segundo, a transcendência 

do Bem; terceiro, as virtudes humanas e a ordem política presididas pela justiça. 

PEGORARO, Olinto. Ética dos maiores mestres através da história. Petrópolis: Vozes, 2006, p. 25-26. Adaptado. 

O autor mencionado demarca alguns pontos singulares dos temas centrais da ética de Platão. Sobre 

esse assunto, é correto afirmar que 

a) as virtudes humanas estão em conexão com a transcendência do bem e desvinculadas da ordem 

política, presidida pela justiça. 

b) o sentido ético-político na filosofia de Platão prioriza a ordem individual em detrimento do 

plano social. 

c) Platão defende um ideal ético, centrado na sabedoria, declinando da ordem política presidida pela 

justiça. 

d) a justiça e o bem se realizam na ordem individual, e a virtude, na ordem política. 

e) na ética de Platão, a virtude é prática da justiça. 
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Gabarito 

 

1. Para Platão existem dois mundos – o inteligível e o sensível. No mundo inteligível ou das ideias, as coisas 

são perfeitas, verdadeiras, eternas. Já no sensível – o mundo material, onde o homem habita- 

convivemos com as cópias. Desta forma, para Platão o conhecimento verdadeiro se encontra no mundo 

inteligível – em cima. Por isso, Platão aponta para o alto. 

 

2. De acordo com Platão, a realidade e o conhecimento são formulados em mundos distintos: o inteligível 

e o sensível. As ideias nascem em um mundo inteligível, real e imutável dominadas pela razão e pelos 

conceitos sendo, portanto, perfeitos. Já o mundo das sensações seria uma mera cópia do mundo 

inteligível o que as tornariam imperfeitas. Dessa maneira, para Platão as sensações podem nos confundir 

e induzir ao erro, sendo somente a razão a responsável pela formação do conhecimento. 

 

3. B  

Para Platão, o governante deve ser um homem cujo conhecimento é verdadeiro. Por isso, o Mito da 

Caverna representa não só o caminho rumo ao conhecimento, mas também nos motra como é visto o 

homem que o alcançou. Apesar de querer tirar os demais da ignorância, ele corre o risco de morrer, tal 

como aconteceu com Sócrates. 

 

4. B 

A, C, D e E – Incorretas.  

A verdade ou o conhecimento não são acessíveis por meio da experiência, ou seja, das sensações e 

impressões advindas dela. B – Correta. A partir das impressões e de determinado raciocínio a respeito 

delas, os homens são capazes de chegar ao conhecimento e à verdade. É por essa afirmação que 

Sócrates é considerado parteiro das ideias, quando demonstra que qualquer homem, senhor ou escravo, 

quando exposto a determinada experiência e munido de certo raciocínio, chega ao conhecimento e à 

verdade. 

 

5. A 

A afirmativa B está errada. Uma das divisões dos períodos da filosofia antiga em pré-socrático e 

socrático se dá justamente devido a uma ruptura de entendimento e não por questões temporais. 

Sócrates abandona o pensamento sofista. Desta forma, não há como dizer que o método socrático era 

idêntico ao dos filósofos que o antecederam. A afirmativa C está errada, o objetivo de Sócrates não era 

ridicularizar os homens, mas sim fornecer-lhes meios de conhecer realmente, sendo o conhecimento 

uma virtude primeira. Por sua vez, a frase "o Homem é a medida de todas as coisas" é de Protágoras. A 

afirmativa D está errada, Sócrates buscava o conhecimento real e não em sua aparência. E o egoísmo, 

como conceito, só é criado no século XVIII (ainda que já se conhecessem suas características), não 

podendo ser atribuído ao filósofo da antiguidade. 
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6. D 

A afirmativa A está incorreta, porque, para Platão, o verdadeiro conhecimento é o do "mundo inteligível", 

das ideias. O conhecimento do mundo sensível é, portanto, falho, como fica demonstrado na Alegoria da 

Caverna. A afirmativa B está incorreta, pois podemos entender percepção como sinônimo de 

sensibilidade ou empirismo, o que para Platão não leva ao conhecimento verdadeiro. A afirmativa C está 

incorreta, porque, ao traçar um círculo imperfeito, demonstramos que é impossível reproduzir no mundo 

sensível a perfeição existente no mundo das ideias. Por fim, a alternativa D está correta, pois trata-se da 

ideia platônica dos "conceitos" ou "universais". 

 

7. C 

A afirmativa C está incorreta porque se refere a Aristóteles. Foi ele o filósofo que se preocupou com 

métodos para observação e experimentação dos fenômenos naturais, sendo um precursor do 

desenvolvimento da ciência moderna. Como a filosofia de Platão era mais voltada ao conhecimento 

idealístico do mundo, ele não teve a preocupação de pensar as coisas em sua realidade concreta, 

sensível. 

 

8. A 

A - Correta. Para Platão as ideias são perfeitas e imutáveis, e somente elas trazem o verdadeiro 

conhecimento a respeito das coisas, por isso, a teoria da dialética é a única maneira de sair da opinião, 

indo de ideia em ideia até intuir a ideia Suprema. B, C e D - Incorretas. Para Platão o mundo das coisas 

sensíveis é o mundo das aparências, das sombras, limitados à opinião, e por isso, não oferecem 

conhecimento verdadeiro sobre as coisas. A única realidade imutável e que oferece, aos que a elas 

chegam, um conhecimento sobre as coisas, é a realidade das ideias, que podem ser alcançadas por 

todos aqueles que se submeterem à dialética, ou seja à busca incessante da verdade. 

 

9. A 

A questão trata das relações entre bem e justiça e seu papel na constituição da cidadania. O bem é um 

conceito filosófico amplo que aparece no campo da ética, assim como na filosofia platônica, na qual é 

visto metafisicamente como aquilo que confere verdade aos objetos cognoscíveis e ao homem o poder 

de conhecê-los, tornando-se uma dádiva e um meio para o progresso humano. A justiça, por sua vez, em 

termos filosóficos, pode ser vista como conformidade da conduta a uma norma ou como eficiência de 

uma norma ou sistema de normas. Mas devemos lembrar que, assim como o bem, trata-se de um 

conceito amplo. Normalmente, confunde-se justiça e bem, pois nem sempre o que leva ao bem pode ser 

considerado justo e vice-versa. É nesse sentido que a alternativa A está correta, porque é a compreensão 

desses dois conceitos que permitirão uma melhor consciência da cidadania, um espaço que visa ao bem 

coletivo, mas que busca isso por meio de normas comuns a todos, um universo regrado pela justiça. 
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10. E 

a) Incorreta. Na política também deve haver presença das virtudes humanas, da busca do bem e não 

apenas o crivo da dita justiça, que por ser impessoal pode levar ao prejuízo dos seres.  

b) Incorreta. Platão priorizava o bem coletivo e não a vantagem individual.  

c) Incorreta. Não existe essa separação entre sabedoria e justiça, sendo a primeira elemento necessário 

ao exercício da segunda.  

d) Incorreta. Essa separação não é aceitável, tanto a ordem individual quanto a política devem possuir 

justiça, busca do bem e da virtude.  
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Exercícios sobre calorimetria 

 

Resumo 

 

Definição de calor 
 

Calor nada mais é do que a terminologia que designa energia térmica em trânsito, ou seja, 

transferência térmica de energia de um sistema a outro. Assim, Calor não é uma propriedade dos sistemas 

termodinâmicos, e por tal não é correto afirmar que um corpo possui mais calor que outro, e tampouco é 

correto afirmar que um corpo "possui" calor, muito menos que “está fazendo calor”. Sua dimensão pode ser 

dada em calorimetria (cal), mas, pelo SI, o correto é joule (J). A taxa de conversão é: 1 cal = 4,1868 J. 

Para fins práticos, definimos duas diferentes terminologias: 

 

1. Calor Sensível: 
É o calor absorvido ou cedido por um corpo que tem como consequência a variação da energia (cinética) 

interna, a qual é observada diretamente na temperatura do corpo em questão. O nome "calor sensível" 

faz referência ao fato de que tais trocas podem ser observadas através da variação de temperatura, 

nunca incorrendo em transição de fase de primeira ordem. 

 

2. Calor Latente: 

É o calor cedido ou absorvido por um corpo que tem como consequência a variação da energia 

potencial intermolecular. O corpo que absorve ou distribui, mantém sua temperatura constante, porém 

passa por mudança de estado físico. É o que acontece, por exemplo, em mudanças de fase. 

 

Definição de temperatura 

 Temperatura é uma grandeza física que mensura a energia cinética média de cada grau de liberdade 

de cada uma das partículas de um sistema em equilíbrio térmico. Ou seja, a rigor, temperatura é definida 

apenas para sistemas em equilíbrio térmico.  

 A temperatura não é uma medida de calor, mas a diferença de temperaturas é responsável pela 

transferência de energia térmica na forma de calor entre dois ou mais sistemas.  

 Existem diferentes grandezas para expressar a temperatura, no entanto a grandeza, no SI, que mede 

a temperatura absoluta é a medida Kelvin (K), que é diretamente proporcional à quantidade de energia térmica 

em um sistema.  

 

Outras grandezas 

• Capacidade térmica 

É a razão entre a quantidade de calor recebida (ou cedida) (Q) por um corpo e a variação de temperatura 

(∆θ) deste corpo, dada por: 

𝐶 =
𝑄

∆𝜃
 

 

A unidade usual para essa medida é: cal/°C. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Energia_interna
https://pt.wikipedia.org/wiki/Energia_interna
https://pt.wikipedia.org/wiki/Transi%C3%A7%C3%A3o_de_fase
https://pt.wikipedia.org/wiki/Energia_potencial
https://pt.wikipedia.org/wiki/Energia_potencial
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• Calor específico 

Aqui partimos da seguinte constatação: “A quantidade de calor Q recebida (ou cedida) por um corpo é 

diretamente proporcional à sua massa m e à variação de temperatura ∆θ sofrida pelo corpo”. Assim: 

 

𝑄 = 𝑚𝑐∆𝜃 

 

Essa fórmula é conhecida como a Equação Fundamental da Calorimetria. O coeficiente de 

proporcionalidade c depende do material e é denominado calor específico, sua unidade usual é cal/g.°C, 

a partir de seu isolamento da equação: 

𝑐 =
𝑄

𝑚∆𝜃
 

 

Dessa forma, a partir das equações dadas, podemos concluir que: 

 

𝐶 = 𝑚𝑐 

 

Logo, a capacidade térmica de um corpo pode ser expressa como o produto se sua massa pelo calor 

específico do material que o constitui. 

  

Trocas de calor e Equilíbrio Térmico 

Se dois ou mais corpos trocam calor entre si, a soma algébrica das quantidades de calor trocadas 

pelos corpos, até o estabelecimento do equilíbrio térmico é nula. 

Ou seja, 

∑ 𝑄 = 0 

Fluxo de Calor 

 Sabemos que, espontaneamente, o calor sempre se propaga de um corpo com maior temperatura 

para um corpo com menor temperatura. 

 O fluxo de calor ∅ através de uma superfície pode ser definido como a razão entre a quantidade de 

calor Q que atravessa a superfície e o intervalo de tempo decorrido ∆t: 

 

∅ =
𝑄

∆𝑡
 

 

 São tantas aplicações práticas deste assunto que poderíamos enumerar diversos fatos do cotidiano, 

desde aspectos envolvendo o mundo subatômico até aspectos envolvendo as galáxias e, principalmente, o 

dia a dia de cada um. De toda forma, vamos ver alguns fatos interessantes. 

 

Na Prática 1:  

Já percebeu que, depois que chove, é comum a calçada continuar molhada por um tempo maior do 

que o asfalto, que logo fica seco? Isso ocorre devido ao calor específico das substâncias que constituem o 

asfalto e a calçada. Como o asfalto possui calor específico menor do que a calçada, sua temperatura, para 

uma mesma quantidade de calor (provinda, principalmente, de energia solar), varia mais do que a temperatura 
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da calçada, o que faz com que a calçada permaneça úmida por mais tempo. Isso também justifica o fato de 

o asfalto, em dias quentes, estar mais “quente” do que a calçada. 

 

Na Prática 2:  

A PRAIA! 

Da próxima vez que você for à praia não vai pensar em outra coisa senão em Física e, principalmente, 

em Calorimetria.  

(Lembre-se: é um fato que a água possui um alto calor específico, por isso ela “regula bem” a variação 

de temperatura de sistemas)  

Imagine a situação: você chega à praia e põe o pé naquela areia quente, e sente seus pés quase 

queimarem, então corre em direção ao mar. E logo que entra na água sente um frio de bater os dentes, aí você 

pensa: “Como pode? A areia estava escaldando e aqui eu tô morrendo de frio”. Isso acontece por causa do 

alto calor específico da água – que é muito maior do que o da areia – o que faz com que sua temperatura 

varie pouco com a quantidade de calor recebida dos raios solares, ao passo que a areia, por ter um baixo calor 

específico, terá uma variação de temperatura maior do que a água. 

Então você decide sair da água. Logo ao sair, bate aquele vento e você estremece de frio... O que 

justifica isso é o fato de que, para a água evaporar, ela retira calor do ambiente e de você. Como ela precisa 

de muito calor para evaporar, você sente a perda de calor (frio). Se estiver no sol, sente menos frio, pois o 

calor transmitido pelo sol ajuda  evaporar mais rápido, mas na sombra...  

 

Na Prática 3: 

Já imaginou colocar a mão em chumbo derretido (a mais de 330 °C) e não se queimar? Isso é possível! 

O que acontece é justificado pelo assim chamado efeito Leidenfrost, que resumidamente pode ser descrito 

assim: ao entrar em contato com superfícies com temperaturas muitos superiores à temperatura de ebulição 

da água, uma porção desta evapora rapidamente e cria uma camada de vapor que isola o seu interior – como 

quando uma gota d’água cai sobre uma chapa que se encontra em alta temperatura e não evapora 

instantaneamente, em vez disso, ela “corre” pela chapa até evaporar, devido à camada que se formou entre a 

gota e a superfície –, por isso é possível não queimar a mão, uma vez que essa camada “isolará” a mão por 

alguns segundos. Isso não dura muito tempo, por isso há sérias chances de você ter queimaduras muito 

sérias se tentar fazer isso. No entanto, já ouvimos histórias sobre um professor de física que fazia o 

experimento todo ano para seus alunos – mas, claro, nem todo ano dava certa e às vezes saía com 

queimaduras sérias. 
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Um extra (para pensar, pesquisar e se divertir): 

A experiência de Tyndall 

 

 

 

A experiência do regelo: coloque um bloco de gelo a cerca de -1 °C apoiado sobre dois suportes de 

madeira, de modo que a parte central fique livre. Prenda pesos nas extremidades de um fio fino de arame e 

passe o fio por sobre o bloco, deixando os pesos pendentes. 

• Verifique se há alguma modificação visível na região do gelo atravessado pelo arame. 

• Explique por que o fio atravessa o gelo e este permanece íntegro. 

• Com base no experimento e no que você pensou, justifique o fato: o deslizamento de patinadores sobre 

o gelo é facilitado devido aos patins terem pequena área de contato com o gelo. 

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

 

  

https://dex.descomplica.com.br/lista/extensivo-enem-exercicios-sobre-calorimetria/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=fisica&utm_term=calorimetria
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Exercícios 

 

1. As altas temperaturas de combustão e o atrito entre suas peças móveis são alguns dos fatores que 

provocam o aquecimento dos motores à combustão interna. Para evitar o superaquecimento e 

consequentes danos a esses motores, foram desenvolvidos os atuais sistemas de refrigeração, em que 

um fluido arrefecedor com propriedades especiais circula pelo interior do motor, absorvendo o calor 

que, ao passar pelo radiador, é transferido para a atmosfera. 

Qual propriedade o fluido arrefecedor deve possuir para cumprir seu objetivo com maior eficiência? 

a) Alto calor específico. 

b) Alto calor latente de fusão. 

c) Baixa condutividade térmica. 

d) Baixa temperatura de ebulição. 

e) Alto coeficiente de dilatação térmica. 
 
 

2. Churros é uma composição que normalmente consiste em um tubo de massa de farinha de trigo 

recheado com um doce. Suponha que a mãe prepara para a filha, no forno, churros com recheio de 

doce de leite. O churros é servido no prato e a menina consegue pegar a parte da massa com a mão, 

mas ao abocanhar o churros, afasta-o rapidamente da boca porque sente que o recheio de doce de leite 

está bem mais quente que a massa. Assumindo que no instante da retirada de dentro do forno todas 

as partes do churros estavam na mesma temperatura, que a parte do doce de leite e a parte da massa 

possuem a mesma quantidade de gramas, e que houve fluxo de calor para fora do churros desse 

instante até o momento que a menina é servida, a diferença de temperatura entre a massa e o recheio, 

quando a menina mordeu, ocorreu porque o 

 

a) calor específico do doce de leite é maior do que o calor específico da massa. 

b) calor latente de sublimação do doce de leite é maior do que o calor latente de sublimação da 
massa.  

c) coeficiente de dilatação térmica da massa é maior do que o coeficiente de dilatação térmica do 
doce de leite. 

d) calor latente de sublimação do doce de leite é menor do que o calor latente de sublimação da 
massa. 

e) o coeficiente de dilatação térmica do doce de leite é maior do que o coeficiente de dilatação 
térmica da massa. 
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3. Uma garrafa térmica tem como função evitar a troca de calor entre o líquido nela contido e o ambiente, 

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

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

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

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

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

O quadro apresenta as categorias e os intervalos de variação percentual da temperatura. 
 

 
 

Para atribuir uma categoria a um modelo de garrafa térmica, são preparadas e misturadas, em uma 

garrafa, duas amostras de água, uma a 10ºC e outra a 40ºC, na proporção de um terço de água fria para 

dois terços de água quente. A garrafa é fechada. Seis horas depois, abre-se a garrafa e mede-se a 

temperatura da água, obtendo-se 16ºC. 

 
Qual selo deveria ser posto na garrafa térmica testada? 

a) A 

b) B 

c) C 

d) D 

e) E 
 
 

4. Num dia em que a temperatura ambiente é de 37ºC, uma pessoa, com essa mesma temperatura 

corporal, repousa à sombra. Para regular sua temperatura corporal e mantê-la constante, a pessoa 

libera calor através da evaporação do suor. Considere que a potência necessária para manter seu 

metabolismo é 120 W e que, nessas condições, 20% dessa energia é dissipada pelo suor, cujo valor de 

vaporização é igual ao da água (540 cal/g). Utilize 1 cal igual a 4 J. 

Após duas horas nessa situação, que quantidade de água essa pessoa deve ingerir para repor a perda 

pela transpiração? 

a) 0,08 g. 

b) 0,44 g. 

c) 1,30 g. 

d) 1,80 g. 

e) 80,0 g. 
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5. Clarice colocou em uma xícara 50 mL de café a 80 ºC, 100 mL de leite a 50 ºC e, para cuidar de sua 

forma física, adoçou com 2 mL de adoçante líquido a 20 ºC. Sabe-se que o calor específico do café vale 

1 cal/gºC, do leite vale 0,9 cal/gºC, do adoçante vale 2 cal/gºC e que a capacidade térmica da xícara é 

desprezível.  

 
 
Considerando que as densidades do leite, do café e do adoçante sejam iguais e que a perda de calor 

para a atmosfera é desprezível, depois de atingido o equilíbrio térmico, a temperatura final da bebida 

de Clarice, em ºC, estava entre 

a) 75,0 e 85,0 

b) 65,0 e 74,9 

c) 55,0 e 64,9 

d) 45,0 e 54,9 

e) 35,0 e 44,9 
 

 

6.  

 
Quais são os processos de propagação de calor relacionados à fala de cada personagem? 

a) Convecção e condução. 

b) Convecção e irradiação. 

c) Condução e convecção. 

d) Irradiação e convecção. 

e) Irradiação e condução. 
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7. Uma quantidade m do material A, de calor específico desconhecido, foi posta em contato térmico com 
igual quantidade m do material B, cujo calor específico é cB = 0,22 cal/g.°C. Os materiais em contato 
foram isolados termicamente da vizinhança, e a temperatura de cada um foi medida ao longo do tempo 
até o equilíbrio térmico entre eles ser atingido. A figura mostra os gráficos de temperatura versus 
tempo, resultantes dessas medidas. 

 
O calor específico cA do material A vale:  

a) 0,44 cal/g  °C  

b) 0,33 cal/g  °C  

c) 0,22 cal/g  °C  

d) 0,11 cal/g  °C 

e) 0,06 cal/g  °C 

 

 

8. A água de uma piscina tem 2,0 m de profundidade e superfície com 50 m² de área. Se a intensidade da 
radiação solar absorvida pela água dessa piscina for igual a 800 W/m², o tempo, em horas, para a 
temperatura da água subir de 20 ºC para 22 ºC, por efeito dessa radiação, será, aproximadamente, igual 
a 
 
Dados:  
Densidade da água = 1 g/cm³; 
Calor específico da água = 1 cal/gºC; 
1 cal = 4 J 
 

a) 0,8  

b) 5,6 

c) 1,6 

d) 11 

e) 2,8 
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9. Foi realizada uma experiência em que se utilizava uma lâmpada de incandescência para, ao mesmo 

tempo, aquecer 100 g de água e 100 g de areia. Sabe-se que, aproximadamente, 1 cal = 4 J e que o calor 

específico da água é de 1 cal / gºC e o da areia é 0,2 cal / gºC. Durante 1 hora, a água e a areia receberam 

a mesma quantidade de energia da lâmpada, 3,6 kJ, e verificou-se que a água variou sua temperatura 

em 8 ºC e a areia em 30 ºC. Podemos afirmar que a água e a areia, durante essa hora, perderam, 

respectivamente, a quantidade de energia para o meio, em kJ, igual a 

a) 0,4 e 3,0. 

b) 2,4 e 3,6. 

c) 0,4 e 1,2. 

d) 1,2 e 0,4. 

e) 3,6 e 2,4. 
 
 

10. O gráfico mostra o fluxo térmico do ser humano em função da temperatura ambiente em um 
experimento no qual o metabolismo basal foi mantido constante. A linha azul representa o calor trocado 
com o meio por evaporação (E) e a linha vermelha, o calor trocado com o meio por radiação e 
convecção (RC). 

 
 
Sabendo que os valores positivos indicam calor recebido pelo corpo e os valores negativos indicam o 

calor perdido pelo corpo, conclui-se que: 

a) em temperaturas entre 36ºC e 40ºC, o corpo recebe mais calor do ambiente do que perde. 

b) à temperatura de 20ºC, a perda de calor por evaporação é maior que por radiação e convecção. 

c) a maior perda de calor ocorre à temperatura de 32ºC. 

d) a perda de calor por evaporação se aproxima de zero para temperaturas inferiores a 20ºC. 

e) à temperatura de 36ºC, não há fluxo de calor entre o corpo e o meio. 
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Gabarito 

 

1. A 

Da expressão: 

𝑸 = 𝒎𝒄∆𝜽 → ∆𝜽 =
𝑸

𝒎𝒄
 

O fluido arrefecedor deve recebe calor e não sofrer sobreaquecimento. Então, o fluido deve ter alto calor 

específico. 

 

2. A 

O calor específico do recheio é maior do que a da massa, variando menos rapidamente sua temperatura. 

 

3. D 

Desprezando a capacidade térmica da garrafa, pela equação do sistema termicamente isolado 

calculamos a temperatura de equilíbrio (Te): 

∑ 𝑸 = 𝟎 → 𝑸𝒇𝒓𝒊𝒂 + 𝑸𝒒𝒖𝒆𝒏𝒕𝒆 = 𝟎 →
𝒎

𝟑
𝒄(𝑻𝒆 − 𝟏𝟎) +

𝟐𝒎

𝟑
𝒄(𝑻𝒆 − 𝟒𝟎) = 𝟎 

𝑻𝒆 = 𝟑𝟎°𝑪 

 

O módulo da variação de temperatura é: 

|∆𝑻| = |𝑻𝒇 − 𝑻𝒆| = |𝟏𝟔 − 𝟑𝟎| = 𝟏𝟒°𝑪 

 

Calculando a variação percentual: 

|∆𝑻|

𝑻𝒆

. 𝟏𝟎𝟎 =
𝟏𝟒

𝟑𝟎
. 𝟏𝟎𝟎 ≈ 𝟒𝟔, 𝟕% 

 

4. E 

A potência utilizada (PU) na evaporação da água é 20% da potência total (PT) necessária para manter o 

metabolismo. 

𝑷𝑼 = 𝟎, 𝟐. 𝟏𝟐𝟎 = 𝟐𝟒𝑾 

 

Sabendo que: 

𝑸 = 𝑷𝑼. ∆𝒕 𝒆 𝑸 = 𝒎𝑳 

𝒎𝑳 = 𝑷𝑼∆𝒕 

𝒎 =
𝑷𝑼∆𝒕

𝑳
=

𝟐𝟒(𝟐. 𝟑𝟔𝟎𝟎)

𝟓𝟒𝟎. 𝟒
= 𝟖𝟎𝒈 

 

5. C 

Considerando sistema termicamente isolado: 

𝑸𝒄𝒂𝒇é + 𝑸𝒍𝒆𝒊𝒕𝒆 + 𝑸𝒂𝒅𝒐ç𝒂𝒏𝒕𝒆 = 𝟎 

(𝒅𝑽𝒄∆𝜽)𝒄𝒂𝒇é + (𝒅𝑽𝒄∆𝜽)𝒍𝒆𝒊𝒕𝒆 + (𝒅𝑽𝒄∆𝜽)𝒂𝒅𝒐ç𝒂𝒏𝒕𝒆 = 𝟎 

𝟓𝟎. 𝟏. (𝜽 − 𝟖𝟎) + 𝟏𝟎𝟎. 𝟎, 𝟗. (𝜽 − 𝟓𝟎) + 𝟐. 𝟐. (𝜽 − 𝟐𝟎) = 𝟎 

𝜽 =
𝟖𝟓𝟖𝟎

𝟏𝟒𝟒
≈ 𝟓𝟗, 𝟔°𝑪 
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6. E 

A propagação de energia oriunda do Sol é por irradiação.  

As luvas são feitas de materiais isolantes térmicos, dificultando a condução de calor. 

 

7. D 

𝑄𝐴 + 𝑄𝐵 = 0 

𝑚𝑐𝐴(20 − 100) + 𝑚. 0,22. (20 − (−20)) = 0 

𝑐𝐴 = 0,11
𝑐𝑎𝑙

𝑔°𝐶
 

 

8. B 

Calculando a massa de água: 

𝑉 = 𝐴𝑏𝑎𝑠𝑒ℎ 

𝑑 =
𝑚

𝑉
 

𝑑 =
𝑚

𝐴𝑏𝑎𝑠𝑒ℎ
→ 𝑚 = 𝑑𝐴𝑏𝑎𝑠𝑒ℎ = 103. 50.2 = 105𝑘𝑔 

 

Calculando a potência absorvida: 

𝐼 =
𝑃

𝐴
→ 𝑃 = 𝐼𝐴 = 800.50 = 4. 104𝑊 

 

Da definição de potência e da equação do calor sensível: 

𝑃 =
𝑄

∆t
→ 𝑄 = 𝑃∆𝑡 

𝑄 = 𝑚𝑐∆𝜃 

∆𝑡 =
𝑚𝑐∆𝜃

𝑃
=

105. 4. 103. 2

4. 104
= 2. 104𝑠 

∆𝑡 =
20000

3600
ℎ ≈ 5,6ℎ 

 

9. C 

Calculando a quantidade de calor absorvida por cada uma das amostras: 

𝑄á𝑔𝑢𝑎 = (𝑚. 𝑐. ∆𝜃)á𝑔𝑢𝑎 = 100.4.8 = 3200𝐽 = 3,2𝑘𝐽 

𝑄𝑎𝑟𝑒𝑖𝑎 = (𝑚. 𝑐. ∆𝜃)𝑎𝑟𝑒𝑖𝑎 = 100.0,8.30 = 2400𝐽 = 2,4𝑘𝐽 

 

As quantidades de energias perdidas são: 

𝐸á𝑔𝑢𝑎 = 3,6 − 3,2 = 0,4𝑘𝐽 

𝐸𝑎𝑟𝑒𝑖𝑎 = 3,6 − 2,4 = 1,2𝑘𝐽 

 

10. D 

Análise gráfica. 

O gráfico indica que as perdas de calor por evaporação (linha azul, curva E) decrescem com a diminuição 

da temperatura ambiente. Mantido o comportamento monotônico associado a essa função, espera-se 

que essas perdas se aproximem de zero para temperaturas inferiores a 20 ºC, tal como sugere a 

alternativa D. 
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Vetores 

 

Resumo 

 

Operações Vetoriais  
• Multiplicação de um escalar por um vetor  

Supondo o vetor abaixo:   

 
Direção: Horizontal  
Sentido: Para direita  
Módulo ou intensidade: a = 1 unidade de medida (u.m.)   
[para simplificar vamos escrever o módulo do vetor apenas como a.]  
 
Calculando o módulo do vetor b tal que b=3a (o vetor b é o resultado da multiplicação do número (escalar) 3 
pelo vetor a).  
Ex.:  

 
 

Portanto, pode-se concluir que o resultado do módulo de b vale 3 unidades.  
Obs.: É importante notar que quando se multiplica um vetor por um número escalar, sua direção e sentido não 
são alterados, porém caso o escalar seja negativo, a direção do vetor permanece a mesma, mas seu sentido 
será invertido.  
 
 

Adição de vetores:  
• Mesma direção e sentido  
Neste caso é feita a soma algébrica dos vetores.  

 
a = 1 u.m.  
b = 2 u.m.  
S = a + b = 3 u.m.  
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• Mesma direção e sentidos opostos  

 

 
S = b – a = 1 u.m.  
Obs.: Embora a conta seja uma conta de subtração o desenho é o vetor soma. Isto acontece porque a soma 
vetorial não representa uma soma escalar comum.  
   

• Direções perpendiculares  
a = 3 u.m.  
b = 4 u.m.  

 
 

O vetor soma é dado pela junção dos vetores, sempre colocando a ponta do primeiro vetor junto do final do 
2° vetor como na figura abaixo:  
 

 
 

O vetor soma (S) será representado graficamente como uma seta que liga o final do 1° vetor ao início do 2° 
vetor.  
Assim:  

 
 

Isso é equivalente a fazer a regra do paralelogramo, onde se traçam retas paralelas aos vetores.  
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Para calcular o valor do vetor S (seu módulo) é preciso usar o Teorema de Pitágoras:  
S2 = a2 + b2    S2 = 9 + 16 = 25     S = 5 u.m.  
 

• Direções quaisquer  

 
Diferentemente do caso anterior, agora é útil usar a Regra o Paralelogramo, uma vez que não é possível aplicar 
Pitágoras.  
Sendo assim, os vetores devem ser colocados de tal forma que estejam unidos pela origem.  
 

 
São traçadas retas paralelas aos vetores;  

 
 

O vetor S será o vetor que tem como origem o encontro das origens dos demais vetores e como fim o encontro 
das retas paralelas aos vetores.   

 
 

Desta forma é possível calcular o módulo de S utilizando a fórmula a seguir:  
S2=a2+b2+2. a.b.cos θ   
Obs.: Decomposição Vetorial. Fazer a decomposição é projetar o vetor em suas componentes ortogonais 
(eixo x e y).   
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Usa-se o ângulo para escrever as componentes.  
 

 
  
  

• Subtração de vetores:  
A subtração de vetores pode ser entendida como a soma de um vetor com seu sentido contrário.  
a- b= a+(-b)  
Agora, supondo um vetor D= a- b.   

 
Unindo os vetores pela origem.  

 
O desejado é o vetor D= a- b, este vetor pode-se ser representado como sendo um vetor que vai do final do 
vetor b ao final do vetor a.  

 

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

 

 

  

https://dex.descomplica.com.br/lista/exercicios-enem-vetores/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=fisica&utm_term=grandezas-escalares-e-vetoriais
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Exercícios 

 

1. O estudo da Física em duas e três dimensões requer o uso de uma ferramenta matemática conveniente 

e poderosa conhecida como vetor. Sobre os vetores, assinale o que for correto. 

(01) A direção de um vetor é dada pelo ângulo que ele forma com um eixo de referência qualquer dado. 

(02) O comprimento do segmento de reta orientado que representa o vetor é proporcional ao seu 
módulo. 

(04) Dois vetores são iguais somente se seus módulos correspondentes forem iguais. 

(08) O módulo do vetor depende de sua direção e nunca é negativo. 

(16) Suporte de um vetor é a reta sobre a qual ele atua. 
 
Soma: (   ) 
 

2.   

 
Uma partícula move-se do ponto P1 ao P4 em três deslocamentos vetoriais sucessivos, �⃗�, �⃗⃗� 𝑒 𝑑. Então o 

vetor de deslocamento 𝑑 é 

 
 
 

3. Os deslocamentos A e B da figura formam um ângulo de 60º e possuem módulos iguais a 8,0 cm. 

Calcule os módulos dos deslocamentos A + B, A – B e B – A e desenhe-os na figura. 
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4. Os vetores �⃗⃗� e �⃗�, representados a seguir, têm módulos, respectivamente, iguais a 8 e 4, e o ângulo Θ 

mede 120º.  

 

 
 

Qual o módulo do vetor �⃗⃗� − �⃗� ? 

a) 3√7 

b) 4√7 

c) 5√7 

d) 3√5 

e) 4√5 
 
 

5. Considere a árvore de natal de vetores, montada conforme a figura a seguir. 

 
 

A alternativa correta que apresenta o módulo, em cm, do vetor resultante é: 

a) 4 

b) 0 

c) 2 

d) 6 
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6. Um foguete foi lançado do marco zero de uma estação e após alguns segundos atingiu a posição (6,6,7) 

no espaço, conforme mostra figura. As distâncias são medidas em quilômetros. 

 
Considerando que o foguete continuou sua trajetória, mas se deslocou 2 km para frente na direção do 

eixo-x, 3 km para trás na direção do eixo-y, e 11 km para frente, na direção do eixo-z, então o foguete 

atingiu a posição. 

a) (17, 3, 9) 

b) (8, 3, 18) 

c) (6, 18, 3) 

d) (4, 9, -4) 

e) (3, 8, 18) 
 
 

7. Observe a figura a seguir e determine quais as flechas que: 
 

 

a) tem a mesma direção. 

b) tem o mesmo sentido. 

c) tem o mesmo comprimento. 

d) são iguais. 
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8. Os ponteiros de hora e minuto de um relógio suíço têm, respectivamente, 1 cm e 2 cm. Supondo que 

cada ponteiro do relógio é um vetor que sai do centro do relógio e aponta na direção dos números na 

extremidade do relógio, determine o vetor resultante da soma dos dois vetores correspondentes aos 

ponteiros de hora e minuto quando o relógio marca 6 horas.   

a) O vetor tem módulo 1 cm e aponta na direção do número 12 do relógio.    

b) O vetor tem módulo 2 cm e aponta na direção do número 12 do relógio.    

c) O vetor tem módulo 1 cm e aponta na direção do número 6 do relógio.    

d) O vetor tem módulo 2 cm e aponta na direção do número 6 do relógio.    

e) O vetor tem módulo 1,5 cm e aponta na direção do número 6 do relógio.  
 
 

9. Com seis vetores de módulos iguais a 8u, construiu-se o hexágono regular abaixo.   

  
O módulo do vetor resultante desses seis vetores é igual a:  

a) 64u                  

b) 32u                        

c) 16u                        

d) 8u                       

e) zero  
 
 

10. Um homem segue este itinerário: Parte de sua casa, percorre quatro quadras para leste, três quadras 
para o norte, três quadras para leste, seis quadras para o sul, três quadras para oeste, três quadras para 
o sul, três quadras para o oeste, três quadras para o sul, duas quadras para leste, duas quadras para o 
sul, oito quadras para oeste, seis quadras para o norte, e duas quadras para leste. A que distância e em 
que direção está ele de seu lar? 
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Gabarito 

 

1. 01 + 02 + 04 + 16 = 23 

 

 

2. A 

 

 

3.  

 

4. B 
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5. C 

 

 

6. B 

 

 

7.  

 

 

8. A 

 

�⃗�2 − �⃗�1 = ∆�⃗� 

2 − 1 = 1𝑐𝑚, 𝑑𝑖𝑟𝑒çã𝑜 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑖𝑚𝑎. 

 

9. B 

Podemos primeiro somar �⃗⃗⃗�𝟏, �⃗⃗⃗�𝟐 𝒆 �⃗⃗⃗�𝟑 e depois �⃗⃗⃗�𝟒, �⃗⃗⃗�𝟓 𝒆 �⃗⃗⃗�𝟔 

Por geometria vemos que essas duas somas resultam em dois vetores com módulo igual a 16u. 

 

Dessa forma, o módulo do vetor resultante é igual a 16u + 16u = 32u. 

 

10. Temos então: 

4L + 3N + 3L + 6S + 3O + 3S + 3O + 3S + 2L + 2S + 80 + 6N + 2L = 11L + 9N + 14S + 14O 

Como: 

O = -L 

S = -N 

Temos que: 

11L + 9N +14(-N) + 14(-L) = -3L -5N 

Como estas direções são perpendiculares entre si a solução é dada pelo teorema de Pitágoras: 

𝒅 = √𝟑𝟐 + 𝟓𝟐 = √𝟑𝟒 ≅ 𝟓, 𝟖 𝒒𝒖𝒂𝒅𝒓𝒂𝒔 
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Exercícios de calorimetria 

 

Resumo 

 

Calor é definido como qualquer fluxo espontâneo de energia de um objeto para outro, causado 

somente pela diferença de temperatura entre os objetos. Dizemos que "calor" flui da água quente para o cubo 

de gelo frio e do Sol quente para a Terra fria.   

 

Calor sensível e latente   

A capacidade térmica de um objeto é a quantidade de calor necessária para aumentar sua 

temperatura dividida pela variação de temperatura provocada:   

 

  
(O símbolo para capacidade térmica é C.) 

 

A quantidade de calor calculada dessa maneira é denominada calor sensível (Qs). É claro que quanto 

maior for a substância, maior será sua capacidade térmica. Uma quantidade mais fundamental é o calor 

específico (característico da substância de que o objeto é feito), definido como a capacidade térmica por 

unidade de massa:   

 

  

 

A unidade de capacidade térmica é cal/°C, ou no Sistema Internacional, J/°C. Já a unidade de calor 

específico é cal/g°C, que no SI é J/g°C. É muito comum o uso da caloria como unidade fora do SI.  

 

Na unidades atuais, 1 cal = 4,186 J.   

 

Em algumas situações, você pode fornecer calor para um sistema sem aumentar em nada sua 

temperatura. Isto normalmente ocorre durante uma mudança de fase, como o gelo derretendo ou a água 

fervendo. Tecnicamente, a capacidade térmica fica mal definida, já que você estaria dividindo por zero o calor! 

No entanto, ainda é interessante saber a quantidade de calor necessária para derreter ou ferver uma 

substância completamente. Esta quantidade de calor dividida pela massa da substância é chamada de calor 

latente da transformação (nome horrível, mas ok), e é denotada por L:   
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O calor latente de fusão do gelo vale 80 cal/g, já o calor latente de vaporização da água é 540 cal/g.   

Cabe salientar que as mudanças de estado que ocorrem com perda de calor apresentam calores 

latentes negativos (solidificação e condensação).   

Um diagrama importante relaciona a temperatura de um objeto com o calor fornecido a ele (calor 

fornecido é positivo; calor cedido é negativo): 

 

 

Começando na fase sólida, o corpo absorve calor a partir de uma fonte externa (fogão por exemplo) 

e aumenta de temperatura até chegar na temperatura de fusão. Nesse estágio, a temperatura do corpo não 

varia e todo calor absorvido (calor latente) é usado para quebrar ligações químicas (estamos numa mudança 

de fase). Logo em seguida a temperatura aumenta de novo até atingir a temperatura de vaporização e a 

análise se repete.   

 

Equilíbrio térmico e mecanismos de transporte de calor    

Dois últimos pontos a ressaltar neste resumo são o equilíbrio térmico e os mecanismos de 

transferência de calor. Note que o termômetro de mercúrio (ou qualquer termômetro) depende do seguinte 

fato fundamental: quando colocamos dois objetos em contato um com o outro e esperamos tempo suficiente, 

eles tendem a atingir a mesma temperatura. Dizemos então que eles estão em equilíbrio térmico e o calor 

que saiu de um objeto entrou no outro. Para dois ou mais corpos, vale a seguinte expressão:   

  
Ou seja, a soma dos "calores" recebidos mais a soma dos "calores" cedidos tem que ser nulo.   

Processos de transferências de calor são classificados em três categorias, de acordo com o mecanismo 

envolvido:   

• Condução é a transferência de calor por contato molecular: moléculas que movem rapidamente 
colidem com moléculas mais lentas, cedendo parte de sua energia no processo.   

• Convecção é o movimento global de um líquido ou gás, geralmente devido à tendência de materiais 
quentes de se expandirem e subirem em um campo gravitacional (ex. A água quente que vai do fundo 
da panela quente até a superfície mais fria, esquentando toda a água no meio do caminho).   

• Radiação é a emissão de ondas eletromagnéticas, em grande parte na faixa do infravermelho para 
objetos à temperatura ambiente, mas na faixa da luz visível para objetos bem mais quentes como a 
superfície do Sol.  
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Exercícios 

 

1. Um bloco de cobre com 200g sofre um aquecimento de 25°C para 70°C. O calor específico do cobre é 

igual a 0,093 cal/g°C  

a) Qual a quantidade de calor recebida pelo bloco?  

b) Determine a capacidade térmica do bloco.  
  
 

2. O cérebro de um homem típico, saudável e em repouso consome uma potência de aproximadamente 

16 W. Supondo que a energia gasta pelo cérebro em 1 min fosse completamente usada para aquecer 

10 ml de água, a variação de temperatura seria de, aproximadamente:  

Dados: densidade da água: 1,0 x 103 kg/m3; calor específico da água: 4,2 x 103 J/kg °C)  

a) 0,5 °C  

b) 2 °C  

c) 11 °C  

d) 23 °C  

e) 48 °C  
 
 

3. Em um estudo sobre fenômenos térmicos, foram avaliados quatro objetos distintos, cujos valores de 

massa m, de quantidade de calor Q e de variação de temperatura ∆θ estão apresentados na tabela 

abaixo.  

 
 
Com base nesses dados, o objeto com o maior calor específico está identificado pelo seguinte número: 

a) I  

b) II  

c) III  

d) IV 
 
 

4. Um bloco de gelo de massa 400 g está a temperatura de -30ºC, sob pressão normal. Dados: Lf = 80 

cal/g, LV = 540 cal/g, cgelo = 0,5cal/gºC e cH20 = 1 cal/gºC.  

 
Determine a quantidade de calor necessária para transformar totalmente esse bloco de gelo em vapor 

a 100ºC . 
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5. O gráfico a seguir é a curva de aquecimento de 10g de uma substância, à pressão de 1 atm.  
  

 
 
Analise as seguintes afirmações :  

I. a substância em questão é a água.  

II. o ponto de ebulição desta substância é 80°C.  

III. o calor latente de fusão desta substância é 20cal/g .  
  
Das afirmações apresentadas,  

a) todas estão corretas.  

b) todas estão erradas.  

c) somente I e II estão corretas.  

d) somente II e III estão corretas.  

e) somente I está correta  
  
 

6. O gráfico representa a temperatura de um corpo em função do tempo, ao ser aquecido por uma fonte 
que fornece calor a uma potência constante de 180 cal/min.   

 
Se a massa do corpo é 200g, então o seu calor específico vale   

a) 0,180 cal/g°C   

b) 0,150 cal/g°C   

c) 0,120 cal/g°C   

d) 0,090 cal/g°C   

e) 0,075 cal/g°C  
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7. Analise as proposições e indique a verdadeira.  

a) Calor e energia térmica são a mesma coisa, podendo sempre ser usados tanto um termo como o 
outro, indiferentemente.  

b) Dois corpos estão em equilíbrio térmico quando possuem quantidades iguais de energia térmica.  

c) O calor sempre fl ui da região de menor temperatura para a de maior temperatura.  

d) Calor é energia térmica em trânsito, fl uindo espontaneamente da região de maior temperatura 
para a de menor temperatura.  

e) Um corpo somente possui temperatura maior que a de um outro quando sua quantidade de energia 
térmica também é maior que a do outro. 

 
 

8. Vários estudos têm concluído que, em virtude do efeito estufa, do comprometimento da camada de 
ozônio e de outros fatores, há grande possibilidade de fusão das camadas de gelo das calotas polares 
e, em consequência, o nível das águas dos oceanos se elevará. Supondo-se que houvesse a fusão da 
massa total de gelo das calotas polares (m = 4,0 x 108 ton, a uma temperatura média de -10 °C), 
determine a quantidade de calor necessária para que a massa total se liquefizesse.  

 
Dados: Cgelo = 0,5 cal/g °C e L = 80 cal/g 
 
 

9. O gráfico abaixo representa a temperatura de uma amostra de massa 20 g de determinada substância, 
inicialmente no estado sólido, em função da quantidade de calor que ela absorve.   

 
 
Com base nessas informações, marque a alternativa correta.  

a) O calor latente de fusão da substância é igual a 30 cal/g.  

b) O calor específico na fase sólida é maior do que o calor específico da fase líquida.  

c) A temperatura de fusão da substância é de 300 ºC.  

d) O calor específico na fase líquida da substância vale 1,0 cal/g.ºC. 
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10. Os trajes de Neoprene, um tecido emborrachado e isolante térmico, são utilizados por mergulhadores 
para que certa quantidade de água seja mantida próxima ao corpo, aprisionada nos espaços vazios no 
momento em que o mergulhador entra na água. Essa porção de água em contato com o corpo é por 
ele aquecida, mantendo assim uma temperatura constante e agradável ao mergulhador. Suponha que, 
ao entrar na água, um traje retenha 2,5 L de água inicialmente a 21°C. A energia envolvida no processo 
de aqueci mento dessa água até 35°C é   

 
Dados: densidade da água = 1,0kg/L; calor específico sensível da água = 1,0 cal/(g.°C)   

 

a) 25,5kcal 

b) 35,0kcal 

c) 40,0kcal 

d) 50,5kcal 

e) 70,0kcal 
 



 
 

 

 

7 

Física 
 

Gabarito 

 

1.  

a) 𝑄 = 𝑚. 𝑐. ∆𝜃 = 200.0,093. (70 − 30) = 837 𝑐𝑎𝑙  

b) 𝐶 =
𝑄

∆𝜃
=

837

45
= 18,6 𝑐𝑎𝑙/°𝐶 

 

2. D 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙ℎ𝑜

𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜
 →  𝜏 =  16.60 = 960 𝐽 

1 𝐽 =  4,2 𝑐𝑎𝑙 → 960 𝐽 = 228,5 𝑐𝑎𝑙 

𝑄 = 𝑚. 𝑐. ∆𝜃 → 228,5 = 10.1. ∆𝜃 → ∆𝜃 = 22,85 °𝐶 ≅ 23°𝐶 

 

3. A 

𝑐 =
𝑄

𝑚. ∆𝜃
 

 

𝐶𝐼 =
𝑄

𝑚. ∆𝜃
=

100

20.10
→ 𝐶𝐼 = 0,5

𝑐𝑎𝑙

𝑔
. °𝐶 

 

𝐶𝐼𝐼 =
𝑄

𝑚. ∆𝜃
=

120

30.20
→ 𝐶𝐼 = 0,2

𝑐𝑎𝑙

𝑔
. °𝐶 

 

𝐶𝐼𝐼𝐼 =
𝑄

𝑚. ∆𝜃
=

150

60.10
→ 𝐶𝐼 = 0,25

𝑐𝑎𝑙

𝑔
. °𝐶 

 

𝐶𝐼𝑉 =
𝑄

𝑚. ∆𝜃
=

180

40.20
→ 𝐶𝐼 = 0,2

𝑐𝑎𝑙

𝑔
. °𝐶 

 

4. Segundo a ordem de cada processo: 

𝑄 = 𝑚. 𝑐. ∆𝜃 = 400.0,5. [0 − (−30)] = 6000 𝑐𝑎𝑙 

𝑄 = 𝑚. 𝐿𝑓 = 400.80 = 32000 𝑐𝑎𝑙 

𝑄 = 𝑚. 𝑐. ∆𝜃 = 400.1.100 = 40000 𝑐𝑎𝑙 

𝑄 = 𝑚. 𝐿𝑣 = 400.540 = 216000 𝑐𝑎𝑙 

𝑄𝑡 = 294000 𝑐𝑎𝑙 

 

5. D 

Todas as alternativas estão corretas baseadas em informações do gráfico, menos a I. A alternativa I diz 

que a substancia é a agua, mas a agua apresenta temperaturas diferentes de troca de fase (Fusão = 0°C 

e Ebulição = 100°C)  

 

6. D 

1 𝑚𝑖𝑛 → 180 𝑐𝑎𝑙 

10𝑚𝑖𝑛 → 1800 𝑐𝑎𝑙 

𝑄 = 𝑚. 𝑐. ∆𝜃 → 1800 = 200. 𝑐. (120 − 20) → 𝑐 = 0,09
𝑐𝑎𝑙

𝑔
. °𝐶 
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7. E 

a) Falsa. Calor é energia térmica em trânsito, fluindo espontaneamente da região de maior temperatura 

para a de menor temperatura. 

b) Falsa. Dois corpos estão em equilíbrio térmico quando estão à mesma temperatura, ou seja, quando 

as energias cinéticas médias das moléculas são iguais. 

c) Falsa. O calor somente flui da região de menor temperatura para a de maior temperatura quando o 

processo é forçado, como acontece nas máquinas térmicas refrigeradoras. 

d) Falsa. A temperatura é diretamente proporcional à energia cinética média de agitação das particulas. 

e) Verdadeira. É exatamente o conceito de calor, com já especificado na proposição a. 

 

8. A 

Calor latente de fusão: Q = m.L => 600 = 20.L  => L = 30 cal/g 

Calor específico na fase sólida: 600 = 20.cs.30  => cs = 1 cal/g.º C 

Calor específico na fase líquida: 600 = 20.cL.20  => cL = 1,5 cal/g.º C 

A temperatura de fusão é igual a 330 ºC (do gráfico) 

 

9. B 

1 𝑘𝑔 → 1 𝐿 

2500 𝑔 = 2,5 𝑘𝑔 → 2,5 𝐿 

𝑄 = 𝑚. 𝑐. ∆𝜃 = 2500.1. (35 − 21) = 35000 𝑐𝑎𝑙 =  35 𝐾𝑐𝑎𝑙 

 

10. B  

𝑄 = 𝑚 ∙ 𝑐 ∙ ∆𝜃 

Com 𝑚 = 𝑑 ∙ 𝑉 = 1 ∙ 2,5 = 2,5 𝑘𝑔 = 2500 𝑔, 𝑐 = 1 𝑐𝑎𝑙/(𝑔°𝐶) e ∆𝜃 = 35 − 21 = 14°𝐶 

𝑄 = 2500 ∙ 1 ∙ 14 = 35000 𝑐𝑎𝑙 

𝑄 = 35,0 𝑘𝑐𝑎𝑙 
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Exercícios de dilatação dos líquidos  

 

Resumo 

 

Dilatação volumétrica aparente  

Um recipiente contendo um líquido, ao ser aquecido, vai provocar uma dilatação aparente, pois o recipiente 

também se dilata.  

 

 

 

Dilatação anômala da água  

A água entre 0o C e 4o C dilata-se de maneira inversa, isto é, nessa faixa de temperatura, ao ser aquecida, ela 

se contrai e ao ser resfriada ela se expande. Observe o gráfico de volume por temperatura.  
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Exercícios 

 

1. Nos últimos anos temos sido alertados sobre  o aquecimento global. Estima-se que, mantendo-se  as 
atuais taxas de aquecimento do  planeta,  haverá  uma elevação do nível do mar causada, inclusive, 
pela expansão térmica, causando inundação em algumas regiões costeiras. Supondo, hipoteticamente, 
os oceanos como sistemas fechados (área fixa) e considerando que o coeficiente de dilatação 
volumétrica da água é aproximadamente 2 . 10−4°𝐶−1 e que a profundidade média dos oceanos é de 4 
km, um aquecimento  global de 1 ºC elevaria o nível do mar, devido à expansão térmica, em, 
aproximadamente,  

a) 0,3 m.  

b) 0,5 m.   

c) 0,8 m.  

d) 1,1 m.  

e) 1,7 m. 

 

2. As variações de volume de certa quantidade de água e do volume interno de um recipiente em função 
da temperatura foram medidas separadamente e estão representadas no gráfico abaixo, 
respectivamente, pela linha contínua (água) e pela linha tracejada (recipiente).  

 

Estudantes, analisando os dados apresentados no gráfico, e supondo que a água seja colocada dentro 

do recipiente, fizeram as seguintes previsões:  

I. O recipiente estará completamente cheio de água, sem haver derramamento, apenas quando a 

temperatura for 4ºC.  

II. A água transbordará apenas se sua temperatura e a do recipiente assumirem simultaneamente 

valores acima de 4ºC.  

III. A água transbordará se sua temperatura e a do recipiente assumirem simultaneamente valores 

acima de 4ºC ou se assumirem simultaneamente valores abaixo de 4ºC.  

A(s) afirmativa(s) correta(s) é/são:  

a) I, apenas.  

b) I e II, apenas.  

c) I e III, apenas.  

d) II e III, apenas.  

e) I, II e III. 
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3. Com relação à dilatação dos sólidos e líquidos isotrópicos, analise as proposições a seguir e dê como 

resposta a soma dos números associados às afirmações corretas.  

 

(01) Um recipiente com dilatação desprezível contém certa massa de água na temperatura de 1°C , 

quando é, então, aquecido lentamente, sofrendo uma variação de temperatura de 6°C . Nesse caso, 

o volume da água primeiro aumenta e depois diminui.  

(02) Quando se aquece uma placa metálica que apresenta um orifício, verifica-se que, com a dilatação 

da placa, a área do orifício aumenta.  

(03) Quando um frasco completamente cheio de líquido é aquecido, este transborda um pouco. O 

volume de líquido transbordado mede a dilatação absoluta do líquido.  

(04) O vidro pirex apresenta maior resistência ao choque térmico do que o vidro comum porque tem 

menor coeficiente de dilatação térmica do que o vidro comum.  

(05) Sob pressão normal, quando uma massa de água é aquecida de 0°C até 100°C sua densidade 

sempre aumenta. (06) Ao se elevar a temperatura de um sistema constituído por três barras retas 

e idênticas de ferro interligadas de modo a formarem um triângulo isósceles, os ângulos internos 

desse triângulo não se alteram.  

 

a) 07  

b) 10  

c) 11  

d) 12 

 

4. Considere dois tubos cilíndricos (1 e 2), verticais, idênticos e feitos do mesmo material, contendo um 

mesmo líquido em equilíbrio até a altura de 50,0 cm, conforme figura a seguir.   

 

 

As temperaturas nos dois tubos são inicialmente iguais e de valor 35 °C. O tubo 1 é resfriado até 0 °C, 

enquanto o tubo 2 é aquecido até 70 °C, e a altura do líquido em cada tubo passa a ser o valor indicado 

na figura. Sabendo-se que o coeficiente de dilatação térmica dos tubos é desprezível quando 

comparado com o do líquido, o coeficiente de dilatação volumétrica do líquido, considerado constante, 

é, em °C −1 ,  

a) 1,2 . 10-3 

b) 1,6 . 10-3 

c) 2,4 . 10-3 

d) 3,6 . 10-3 
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5. Considere um recipiente de vidro com certo volume de mercúrio, ambos em equilíbrio térmico numa 

dada temperatura Θ,  conforme mostra a figura acima. O conjunto, recipiente de vidro e mercúrio, é 

colocado num forno à temperatura Θ, com Θ > Θ0. Sejam os coeficientes de dilatação volumétrica do 

vidro e do mercúrio iguais, respectivamente, a 1,2 x 10-5 °C-1 e 1,8 x 10-4°C-1.  

 

 

 

De quantas vezes o volume do recipiente deve ser maior que o volume inicial de mercúrio, para que o 

volume vazio do recipiente permaneça constante a qualquer temperatura?  

a) 11 

b) 12 

c) 13 

d) 14 

e) 15 

 

6. Um recipiente de vidro de capacidade 2,0 . 102 cm³ está completamente cheio de mercúrio, a 0°C. Os 
coeficientes de dilatação volumétrica do vidro e do mercúrio são, respectivamente, 4,0 . 10−5°𝐶−1  e 
1,8 . 10−4°𝐶−1. Aquecendo o conjunto a 100°C, o volume de mercúrio que extravasa, em cm³, vale  

a) 2,8 . 10−4  

b) 2,8 . 10−3 

c) 2,8 . 10−2 

d) 2,8 . 10−1 

e) 2,8 
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7. A gasolina é vendida por litro, mas em sua utilização como combustível, a massa é o que importa. um 

aumento da temperatura do ambiente leva a um aumento no volume da gasolina. para diminuir os 

efeitos práticos dessa variação, os tanques dos postos de gasolina são substerraneos: 

1. Você levaria vantagem ao abastecer o carro na hora mais quente do dia, pois estaria comprando 

mais massa por litro de combustível. 

2. Abastecendo com a temperatura mais baixa, você estaria comprando mais massa de combustível 

para cada litro. 

3. Se a gasolina fosse vendida por kg em vez de por litro, o problema comercial decorrente da 

dilatação da gasolina estaria resolvido. 

 

Destas considerações, somente: 

a) 1 é correta. 

b) 2 é correta. 

c) 3 é correta.  

d) 1 e 2 são corretas. 

e) 2 e 3 são corretas. 
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8. De maneira geral, se a temperatura de um líquido comum aumenta, ele sofre dilatação. O mesmo não 
ocorre com a água, se ela estiver a uma temperatura próxima a de seu ponto de congelamento. O 
gráfico mostra como o volume específico (inverso da densidade) da água varia em função da 
temperatura, com uma aproximação na região entre °C e 10°C, ou seja, nas proximidades do ponto de 
congelamento da água. 

 

 

 

A partir do gráfico, é correto concluir que o volume ocupado por certa massa de água 

a) diminui em menos de 3% ao se resfriar de 100°C a 0°C. 

b) aumenta em mais de 0,4% ao se resfriar de 4°C a 0°C. 

c) diminui em menos de 0,04% ao se aquecer de 0°C a 4°C. 

d) aumenta em mais de 4% ao se aquecer de 4°C a 9°C. 

e) aumenta em menos de 3% ao se aquecer de 0°C a 100°C. 
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9. Analise cada uma das afirmativas abaixo, indicando, nos parênteses, se é verdadeira ou falsa, de acordo 
com o estudo da Calorimetria.  

(     ) A temperatura de 104 °F  corresponde a 40 °C.  

(     ) A dilatação real de um líquido, quando aquecido, representa a dilatação do frasco mais a dilatação 

aparente do líquido.  

(     ) A transmissão de calor por convecção promove o movimento das camadas de um líquido ou de 

ar, sendo que as camadas frias sobem e as camadas quentes descem, devido à diferença de 

densidade entre elas.  

(     ) A mudança de fase ocorre sempre que, sob pressão constante, uma substância pura receba ou 

ceda calor, sem que ocorra variação de temperatura.  

(     ) A dilatação de uma certa massa de gás perfeito, que sofre uma transformação isobárica, faz com 

que um aumento de temperatura sobre esse gás provoque um aumento em seu volume.  

 

A sequência correta, de cima para baixo, é  

a) V - V - F - F - V.  

b) V - V - F - V - V.  

c) V - F - F - V - V.  

d) V - F - V - F - V. 

 

10. É largamente difundida a ideia de que a possível elevação do nível dos oceanos ocorreria devido ao 

derretimento das grandes geleiras, como consequência do aquecimento global. No entanto, 

deveríamos considerar outra hipótese, que poderia também contribuir para a elevação do nível dos 

oceanos. Trata-se da expansão térmica da água devido ao aumento da temperatura. Para se obter uma 

estimativa desse efeito, considere que o coeficiente de expansão volumétrica da água salgada à 

temperatura de 20 ºC seja 2,0 . 10−4°𝐶−1. Colocando água do mar em um tanque cilíndrico, com a parte 

superior aberta, e considerando que a variação de temperatura seja 4ºC, qual seria a elevação do nível 

da água se o nível inicial no tanque era de 20m? Considere que o tanque não tenha sofrido qualquer 

tipo de expansão. 
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Gabarito 

 

1. C 

 
 

2. C 

 
 

3. D 

 
 

4. A 
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5. E 

 
 

6. E 

 
 

7. E 

  

 

8. C 

 

 

9. B 

 



 
 

 

 

10 

Física 
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1 

Geografia 
 

Crise do Fordismo 

 

Resumo 

 

A crise de superprodução de 29 pode ser considerada um primeiro sinal de esgotamento do Fordismo, 

que até então era visto como a evolução do momento em termos produtivos. Após a Grande Depressão, o 

fordismo voltou a dar bons resultados, atingindo seus ápices entre 1945 e 1968, pelas políticas de estimulo à 

capacidade de consumo, no período que ficou conhecido como anos dourados. Porém, a demasiada rigidez 

nas formas produtivas vinham impedir seu crescimento. Rigidez significa que as formas de produzir eram 

ainda mais fixas e rígidas do que hoje. Jornadas de trabalho fechadas, de oito horas, no mesmo local de 

trabalho, que não gosta de faltas e atrasos mesmo em situações excepcionais, por ser um sistema que conta 

com a exploração extra para acumulação de capital.  De maneira geral, pode-se dizer também que a 

estabilidade e a duração do funcionário na empresa, assim como um plano de carreira apoiado em direitos 

trabalhistas fixos e duradouros, eram mais presentes do que atualmente.   

Outras empresas competitivas começaram a superar Ford no título de maior montadora do mundo com 

suas inovações. A produção em massa passa a ser substituída por uma produção controlada, cada vez mais 

de acordo com a demanda do cliente. A empresa Ford não se modernizou a tempo, enquanto a empresa 

Toyota criava novas maneiras de organizar o trabalho mais alinhadas com o novo cenário contemporâneo, 

criando soluções que superavam os problemas do modelo até então atual. A crise do Fordismo é então a 

retirada de seu modelo produtivo do cenário competitivo, cedendo a vez para outros modelos mais rentáveis 

e eficientes.  

Muitas mudanças são reguladas pela competição das empresas que criam novas formas utilizando-se 

das novas invenções e cenários contemporâneos. Se antes uma empresa como Ford conseguiu elaborar um 

modelo produtivo-econômico que ditou uma nova forma de produzir, mais lucrativa em larga escala, 

permanecendo como modelo principal por muito tempo, isto também tende a ser superado. Quem não 

seguisse as dinâmicas da linhas de montagem dificilmente sobreviveria no cenário competitivo. Mas com o 

tempo, os sinais de esgotamento e problemas desse sistema surgem e tendem a ser superados pelas 

empresas que utilizavam esse modelo e estavam inseridas no cenário hegemônico e dinâmico de produção, 

criando novos padrões que, quanto mais vão dando certo no cenário internacional, mais vão sendo também 

reproduzidos. Assim, muitas características do fordismo ainda ficam presentes como heranças, mesmo 

tendo um cenário cada vez mais moderno e inovador a frente. As ilhas de trabalho nas empresas por exemplo 

simbolizam um distanciamento de certos trabalhadores da linha de montagem e da fábrica, permitindo que o 

trabalhador comande mais funções, mas é fragmentado, conta com espaços de controle visual, o ritmo de 

trabalho é submetido ao patrão, como no fordismo clássico.  Daí é criado o conceito de Pós Fordismo, como 

uma transição para outro modelo produtivo vigente.  

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 
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Exercícios 

 

1. Detroit foi símbolo mundial da indústria automotiva. Chegou a abrigar quase 2 milhões de habitantes 
entre as décadas de 1960 e 1970. Em 2010, porém, havia perdido mais de um milhão de habitantes. O 
espaço urbano entrou em colapso, com fábricas em ruínas, casas abandonadas, supressão de serviços 
públicos essenciais, crescimento da pobreza e do desemprego. Em 2013, foi decretada a falência da 
cidade.  
Essa crise urbana vivida por Detroit resulta dos seguintes processos: 

a) ascensão do taylorismo; protecionismo econômico e concorrência com capitais europeus; 

deslocamento de indústrias para cidades vizinhas. 

b) consolidação do regime de acumulação fordista; protecionismo econômico e concorrência com 

capitais europeus; deslocamento de indústrias para outros países; 

c) declínio do toyotismo; liberalização econômica e concorrência com capitais asiáticos; 

deslocamento de indústrias para cidades vizinhas. 

d) ascensão do regime de acumulação flexível; concorrência com capitais asiáticos; deslocamento 

de indústrias para outros países. 

e) crise de superprodução; ascensão do regime produtivo rígido; mudanças nas estruturas e 

estratégias empresariais. 

 

 

2. A expansão da produção capitalista, nos três primeiros quartos do século XX, esteve assentada 
principalmente no modelo de organização fordista. A partir dos anos 1970, esse modelo sofreu 
significativas alterações, decorrentes da dificuldade em enfrentar, através de ganhos de produtividade, 
a crise que atingiu o sistema capitalista. Impôs-se ao universo da produção a necessidade de profunda 
reestruturação econômica, expressa pela introdução de novas tecnologias, flexibilidade dos processos 
de trabalho, dos mercados de trabalho, dos produtos e dos padrões de consumo. Tais mudanças foram 
vistas por alguns como ruptura e, por outros, como continuidade do modelo fordista. De qualquer 
maneira, o mundo do trabalho real do século XXI já não é mais o mesmo. 

Sobre os impactos concretos que afetaram a produção e o trabalho no Brasil, no quadro das 
transformações comentadas no texto, é correto afirmar que houve: 

a) consolidação do assalariamento regulamentado, através da expansão do emprego com carteira 
registrada para a totalidade dos trabalhadores. 

b) fortalecimento do poder de negociação dos sindicatos e elevação contínua da renda dos 
trabalhadores. 

c) extinção por inteiro das formas antigas de divisão do trabalho baseada na separação entre 
concepção e execução, em decorrência da alta qualificação intelectual dos trabalhadores. 

d) expansão de formas alternativas de organização do trabalho (trabalho informal, doméstico, 
temporário, por hora e subcontratação) em detrimento do assalariamento tradicional. 

e) redução drástica das jornadas de trabalho e ampliação do tempo de lazer desfrutado pelos 
trabalhadores. 
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3. O século XX anuncia profundas mudanças na relação capital/trabalho, e consequentemente, nas 
formas de acumulação de capital. Vamos observar um reestruturação dos modelos de produção. Tudo 
isto em decorrência da crise do capital que começara a se esboçar nos anos 60, sobretudo a partir:  

a) Do declínio do Estado de Bem Estar Social.  

b) Do declínio da globalização.  

c) Do declínio do império americano.  

d) Do declínio do Toyotismo.  

e) Do declínio do Fordismo. 

 

 

4. Ao considerar o processo de reestruturação produtiva como uma resposta à crise de acumulação 
capitalista, esse processo encerra uma estratégia de reorganização da produção e dos mercados. 
Dessa forma, esse processo interfere diretamente no(a)(s) 

a) Adoção de modelos de gerenciamento de recursos organizacionais e no sistema de inclusão 
social das empresas.  

b) Organização da sociedade e no conjunto das relações que se estabelecem entre o capital, o 
trabalho e o Estado.  

c) Modos de pensar e agir, cultural e socialmente, incentivando a organização coletiva e sindical dos 
trabalhadores.  

d) Formas produtivas alternativas oriundas do meio rural, como novas tecnologias artesanais de 
trabalho.  

e) Diagnóstico das relações sociais e na crise do Estado de Bem-Estar. 
 

 

5. As transformações internacionais da década de 1970 significaram uma verdadeira revolução originária, 
cujas consequências foram os desequilíbrios nas balanças de pagamento, choque do petróleo, 
globalização do comércio, finanças e setor produtivo, crise do sistema fordista e substituição pela 
especialização flexível. Essas rápidas transformações implicaram sérias dificuldades para os países 
em desenvolvimento, entre os quais o Brasil, devido à dependência tecnológica e as consequentes 
dificuldades de competitividade no novo cenário. Nesse cenário, o Brasil reagiu, à época, de acordo 
com as recomendações dos organismos internacionais, alinhados com a(s) 

a) Lógica keynesiana de ampliar o papel do Estado de maneira a constituir um novo patamar de 

proteção social. 

b) Medidas protecionistas, que iniciaram o processo de desconcentração interna de renda. 

c) Flexibilização do processo produtivo, que ampliou o mercado de trabalho interno devido ao 

aumento das exportações. 

d) Inovação tecnológica do parque industrial brasileiro visando superar a dependência externa e 

qualificar a mão de obra. 

e) Vertente neoliberal, que resultou, ao longo do tempo, na manutenção do processo de concentração 

de renda. 
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6. Transformações produtivas geram grandes consequências que vão além da lógica das indústrias. A 
crise que assolou o modelo fordista nos anos 70 trouxe reflexos para a organização das cidades em 
que as principais unidades fabris estavam localizadas.  

Podemos apontar como consequência da crise mencionada no texto  

a) A ampliação do número de sindicatos e o fortalecimento de sua capacidade de negociação e de 
pressão.   

b) A emergência de um mercado de trabalho sólido decorrente de uma produção em escalas 
diferentes.   

c) A elevação de postos de trabalho nos países ditos desenvolvidos.   

d) A redução dos postos de trabalho e a ampliação dos níveis de proteção social dos empregados.   

e) A elevação dos níveis de desemprego e a precarização do trabalho. 
 
 

7. MODELOS PRODUTIVOS (da 2a Revolução Industrial à Revolução Técnico-científica) 
TAYLORISMO 
- separação do trabalho por tarefas e níveis hierárquicos 
- racionalização da produção 
- controle do tempo 
- estabelecimento de níveis mínimos de produtividade 
 
FORDISMO 
- produção e consumo em massa 
- extrema especialização do trabalho 
- rígida padronização da produção 
- linha de montagem 
 
PÓS-FORDISMO 
- estratégias de produção e consumo em escala planetária 
- valorização da pesquisa científica 
- desenvolvimento de novas tecnologias 
- flexibilização dos contratos de trabalho 

 
A posição central ocupada pela técnica é fundamental para explicar a atual fase do capitalismo em que 
se insere o pós-fordismo. Essa nova forma de organização da produção promove o seguinte conjunto 
de consequências: 

a) Retração do setor de comércio e serviços; ampliação de um mercado consumidor seletivo, 

diversificado e sofisticado. 

b) Intensificação das estratégias de produção e consumo a nível internacional; redução do fluxo de 

informação e dos veículos de propaganda. 

c) Redução da distância dos estabelecimentos industriais e comerciais; acelerado ritmo de 

inovações do produto com mercados pouco especializados. 

d) Crescente terceirização das atividades de apoio à produção e distribuição; elevados níveis de 

concentração de capitais com formação de conglomerados. 

e) Crescente busca pela capacidade de produção, concentrando os esforços de desenvolvimento nos 

processos fabris. 
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8. Leia o texto abaixo: 
A eterna busca por reduzir custos pode levar o gestor a um dilema: centralizar os estoques e reduzi-los 

ou manter estoques descentralizados privilegiando a velocidade da operação em detrimento dos 

custos. 

Para empresas que têm múltiplas unidades, fica o dilema, se estoque é custo e reduzir estoques 

significa colocar mais dinheiro no caixa, o ideal é sempre reduzi-los, portanto, centralizar é melhor, mas 

a centralização aumenta o risco de ruptura e pode até parar a operação, então, descentralizar é melhor, 

porém esta ação pode aumentar os estoques e, consequentemente, os custos, o que fazer? 

GRONSKI, Augusto. Estoques: centralizar ou descentralizar? Portal Administradores, 17 de abril de 2013. Disponível 

em: Administradores.com 

 

A prática mencionada no texto de reduzir os estoques é operacionalizada pelas indústrias, que 

produzem apenas a quantidade de um dado produto de acordo com a demanda referente a ele. Tal 

prática é denominada por: 

a) Oferta pela demanda 

b) Redução de estoque 

c) Timely delivery 

d) Just in Time 

e) Entrega sob pedido 

 
 

9. “Nos períodos mais recentes, o capitalismo vem passando por nova transformação. O capital, na sua 
busca incessante de valorizar-se, e para fazer frente à profunda recessão que se agravou a partir de 
1973, com a crise do petróleo, procurou novas formas de elevar a produtividade do trabalho e a 
expansão dos lucros. Assim, a partir da década de 1970, desenvolve-se uma nova fase no processo 
produtivo capitalista que poderíamos chamar de pós-fordismo ou a da acumulação flexível'. 

Tomazi, Nelson Dácio (coordenador). Iniciação à Sociologia. São Paulo: Atual, 2000, p. 54. 

 
Considerando o texto em questão, assinale a alternativa incorreta. 

a) O processo produtivo capitalista chamado pós-fordismo se caracteriza pela flexibilização dos 
processos de trabalho, incluindo a automação. 

b) Com a automação, se assiste à eliminação do controle manual por parte do trabalhador que é 
substituído por tecnologias eletrônicas. 

c) No processo chamado pós-fordismo as atividades mecânicas são desenvolvidas por máquinas 
automatizadas, programadas para agir sem a intervenção de um operador. 

d) É preciso considerar que na era da automação os robôs não fazem greve, trabalham 
incansavelmente, não exigem maiores salários e melhores condições de trabalho e vida. 

e) Com os produtos e o consumo sendo flexibilizados os objetos se tornam menos descartáveis e a 
propaganda não precisa estimular a sua troca por novos produtos. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.administradores.com.br/artigos/administracao-e-negocios/estoques-centralizar-ou-descentralizar/70049/
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Questão Contexto 

 

A crise do fordismo propiciou outras formas competitivas de produção. Sobre um falso preceito de 

crescimento populacional Malthusiano, ou seja, que cresceria a população até não haver a capacidade 

de produção de alimentos suficiente, novas formas de produção em larga escala, como transgênicos e 

agrotóxicos, começaram a ser desenvolvidos. Contudo, não houve um aumento nos salários e na 

qualidade de vida, mas a persistência da fome pela dificuldade do acesso a renda. No final das contas 

a estrutura continua dependente da desigualdade. Houve, na verdade, um aumento da concentração de 

renda e do domínio dos espaços dos países subdesenvolvidos pelos desenvolvidos. 

 

Explique como o desenvolvimento da tecnologia contribuiu para esse cenário acarretado pela crise do 

fordismo.  
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Gabarito 

 

 D 

Detroit cresceu como grande centro industrial americano, com destaque para o setor automobilístico. 

Assim como o crescimento da indústria gerou reflexos na cidade, o declínio do sistema gerou enorme 

impacto no centro americano, o passar do tempo mostrou a fuga de população, o desemprego, os 

altíssimos graus de violência e outros problemas urbanos. 

 

 D 

Com o surgimento do Toyotismo as relações de trabalho que antes eram rígidas se tornaram mais 

flexíveis para se adequar à demanda produtiva em um contexto em que a produção passou a ocorrer de 

acordo com o gosto do consumidor, o que por um lado favorece o empresariado pois representa a 

diminuição dos custos e maximização dos lucros.  

 

 E 

Nos anos 60 o Fordismo começou a perder cenário devido sua estrutura rígida, para novas estratégias e 

técnicas de produção mais eficientes.  

 

 B 

A organização do espaço social e natural é extremamente regulado pelas relações produtivas e de poder 

que se estabelecem no âmbito econômico.  

 

 E 

Nessa época o Brasil estava passando pela ditadura militar, que fazia alianças direta com os chefes de 

poder dos Estados Unidos. A ditadura seguiu a tendência das políticas neoliberais de desenvolvimentismo 

e medidas que beneficiavam a burguesia. As consequências da crise no Brasil portanto foram no sentido 

de tentar manter o desenvolvimento dos polos industriais, mas fracassar aumentando muito dívida 

externa e execrando sua população.   

 

 E 

O pós fordismo e o toyotismo contam com relações de trabalho mais líquidas, menos comprometidas. A 

terceirização, trabalho temporário e a demanda por profissionais que se adequem a diversas mudanças 

é alto. Isso indica um menor nível de permanência e crescimento nos empregos, permitindo também que 

as formas de contratação economizem sendo mais positivas para a empresa do que para o trabalhador.  

 

 D 

As terceirizações começam a ficar intensas no pós fordismo a partir do momento em que as partes da 

indústria estão fragmentadas no espaço, complexificando a produção. Um só produto pode ter sido feito 

em diversas indústrias em diferentes países, a ponto de ninguém saber de fato cada etapa produtiva para 

realiza-lo. As formas flexíveis de contratação como terceirizados, free lancers, ou trabalhos temporários 

são características dessa nova fase, assim como o aumento das multinacionais e oligopólios.  
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 D 

O toyotismo busca oferecer uma produção de acordo com a demanda, afim de evitar estoques 

desnecessários e possíveis gastos desnecessários. Just in time significa "em cima da hora" ou "no 

momento certo". É o sistema de pronta entrega. 

 

 E 

Hoje a capacidade produtiva é maior, porém os produtos estão se tornado cada vez mais descartáveis, 

além de que a propaganda busca incansavelmente estimular o consumo a partir de necessidades criadas. 

 

Questão Contexto 

 

O aumento da tecnologia gerou a desconcentração industrial, de modo que os países desenvolvidos 

ajudaram os subdesenvolvidos a se industrializar em troca de benefícios. Assim, eles evitam gastar com 

mão de obra cara em seu país, exploram os recursos naturais dos outros países e controlam como a 

industrialização dos países menos abastados irá ocorrer. Dessa forma, os países subdesenvolvidos 

ficam muitas vezes reféns de sua posição comercial na produção de gêneros de exportação não tão 

lucrativos no cenário competitivo mundial, enquanto os países que tiveram sua industrialização precoce 

hoje desenvolvem tecnologia.  
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Toyotismo 

 

Resumo 

 

O modelo de produção industrial Toyotista, idealizado por Eiji Toyoda (1913-2013) e Taiichi Ohno (1912-1990), 

foi difundido pelo mundo a partir da década de 1970. O modelo, também chamado de sistema flexível ou pós-

fordista, surge na fábrica de automóveis da Toyota, no Japão, após a crise do modelo Fordista-Taylorista1, 

visando solucionar os problemas criados por este modelo, tais como, estoques lotados, pressão sindical e 

produtos muito duráveis e padronizados, através da adoção de estratégias opostas. Dentre as soluções 

encontradas para estes problemas destacam-se: 

 

• A polivalência e a alta qualificação dos trabalhadores. Não interessa mais trabalhadores que só saibam 
desempenhar apenas uma função, como no Fordismo. A mão de obra toyotista deve ser qualificada e 
conseguir realizar diversas funções. É importante destacar que com o Toyotismo ocorre a diminuição da 
oferta de empregos, haja vista que o processo de trabalho também se flexibiliza e, ao longo do processo 
produtivo, um mesmo trabalhador realiza diversas funções, diferentemente do fordismo, em que o 
trabalho era mecânico e repetitivo. Isso serviu para ampliar o desemprego no setor secundário da 
economia (indústrias) e transferir a mão de obra para o setor terciário (comércio e serviços), onde os 
empregos se concentram mais na distribuição de mercadorias do que propriamente em sua produção 
(Terciarização). 

• O aumento dos salários dos trabalhadores qualificados com o objetivo de transformá-los em 

consumidores e formar assim um mercado consumidor. 

• Fim dos estoques máximos e a demanda regulando a oferta, pois assim, quando a procura por uma 

determinada mercadoria é grande, a produção aumenta, mas quando essa procura é menor, a produção 

diminui proporcionalmente, pequenos estoques de giro rápido. 

 

 
       Diferença do fluxo de produção industrial Fordista-Taylorista e Toyotista 

 

Apesar de um cenário de aparente estabilidade após o surgimento do Keynesianismo (após a crise de 29), a 

crise do modelo fordista na década de 1970 foi inevitável pois o Estado ficou “pesado” por conta dos gastos 

sociais. Cabe destacar que a crise do Fordismo não significou o fim deste modelo de produção, mas sim que 

ele deixou de ser o principal modelo utilizado, passando a exercer um papel secundário. 
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• A produção flexível, ou seja, produção industrial que se adapta às demandas do mercado, ao gosto do 

consumidor (Just in time), a ideia de “customização da produção” com o aumento de variedade de 

produtos. 

• Produtos não duráveis (obsolescência programada) para possibilitar a renovação dos estoques através 

da compra regular de mercadorias pelos consumidores. 

• A desconcentração industrial com o deslocamento das indústrias dos países ricos em direção aos 

países mais pobres. Esse aspecto surgiu da necessidade de espaços para a produção, visto que o 

território japonês, em grande maioria, é formado por montanhas e florestas. 

 

Durante o predomínio do Fordismo-Taylorismo era correto afirmar que os países industrializados eram os 

países ricos, pois eram os que tinham capital para investir na otimização da produção (maquinário, energia, 

mão de obra...) e o faziam nas suas indústrias que até então estavam concentradas em seu território. Com o 

Toyotismo e a desconcentração industrial, isto foi alterado pois as indústrias migraram para os países pobres 

e emergentes e as apenas suas sedes se concentram nos países ricos. 

 

 
São poucas as áreas industriais do Japão devido ao seu relevo 

 

• Defeitos zero. Nenhum produto deve ser defeituoso para evitar os custos de reparos (tanto de recall’s 

quanto de indenizações). 

• Automação das máquinas, uma mescla de autonomia e automatização das máquinas. É a capacidade 
de uma máquina parar assim que tiver um problema e apenas um único supervisor pode, portanto, gerir 
todas as máquinas. 

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

 

  

https://dex.descomplica.com.br/lista/extensivo-enem-toyotismo-/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=geografia&utm_term=industria
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Exercícios 

 

1. Os diferentes modelos produtivos de cada momento do sistema capitalista sempre foram o resultado 
da busca por caminhos para manter o crescimento da produção e do consumo. 
 

 

A crítica ao sistema econômico presente na letra da canção está relacionada à seguinte estratégia 

própria do atual modelo produtivo toyotista: 

a) aceleração do ciclo de renovação dos produtos 

b) imposição do tempo de realização das tarefas fabris 

c) restrição do crédito rápido para o consumo de mercadorias 

d) padronização da produção dos bens industriais de alta tecnologia 

e) ausência de preocupação com a vida humana 
 

2.  
 

 

A comparação entre modelos produtivos permite compreender a organização do modo de produção 
capitalista a cada momento de sua história. Contudo, é comum verificar a coexistência de 
características de modelos produtivos de épocas diferentes. 

Na situação descrita na reportagem, identifica-se o seguinte par de características de modelos distintos 
do capitalismo: 

a) organização fabril do taylorismo - legislação social fordista 

b) nível de tecnologia do neofordismo - perfil artesanal manchesteriano 

c) estratégia empresarial do toyotismo - relação de trabalho pré-fordista 

d) regulação estatal do pós-fordismo - padrão técnico sistêmico-flexível 

e) estratégia comercial do machesterianismo – organização trabalhista rígida 
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3. “Um trabalhador em tempo flexível controla o local do trabalho, mas não adquire maior controle sobre 
o processo em si. A essa altura, vários estudos sugerem que a supervisão do trabalho é muitas vezes 
maior para os ausentes do escritório do que para os presentes. O trabalho é fisicamente 
descentralizado e o poder sobre o trabalhador, mais direto.” 

SENNETT R. A corrosão do caráter, consequências pessoais do novo capitalismo. Rio de Janeiro: Record, 1999 (adaptado). 
 

Comparada à organização do trabalho característica do taylorismo e do fordismo, a concepção de 
tempo analisada no texto pressupõe que 

a) as tecnologias de informação sejam usadas para democratizar as relações laborais. 

b) as estruturas burocráticas sejam transferidas da empresa para o espaço doméstico. 

c) os procedimentos de terceirização sejam aprimorados pela qualificação profissional. 

d) as organizações sindicais sejam fortalecidas com a valorização da especialização funcional. 

e) os mecanismos de controle sejam deslocados dos processos para os resultados do trabalho. 

 

 

4. A diversidade de atividades relacionadas ao setor terciário reforça a tendência mais geral de 
desindustrialização de muitos dos países desenvolvidos sem que estes, contudo, percam o comando 
da economia. Essa mudança implica nova divisão internacional do trabalho, que não é mais apoiada na 
clara segmentação setorial das atividades econômicas. 

RIO, G. A. P. A espacialidade da economia. In: CASTRO, I. E.; GOMES, P. C. C.; CORRÊA, R. L. (Org.). Olhares geográficos: 

modos de ver e viver o espaço. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2012 (adaptado). 
 

Nesse contexto, o fenômeno descrito tem como um de seus resultados a 

a) saturação do setor secundário. 

b) ampliação dos direitos laborais. 

c) bipolarização do poder geopolítico. 

d) consolidação do domínio tecnológico. 

e) primarização das exportações globais. 
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5. O capitalismo já conta com mais de dois séculos de história e, de acordo com alguns estudiosos, vive-
se hoje um modelo pós-fordista ou toyotista desse sistema econômico. Observe o anúncio publicitário: 
 

 

Uma estratégia própria do capitalismo pós-fordista presente neste anúncio é: 

a) concentração de capital, viabilizando a automação fabril    

b) terceirização da produção, massificando o consumo de bens    

c) flexibilização da indústria, permitindo a produção por demanda    

d) formação de estoque, aumentando a lucratividade das empresas   

e) terciarização do trabalho, com a ampliação do setor de comércio 
 
 

6. “Em 1905, a Ford tinha 33 fábricas nos Estados Unidos e 19 no estrangeiro. Todas produziam o mesmo 
carro negro, o Ford ‘T’ – o carro de ‘todo o mundo’ –, fabricando quinze milhões de exemplares de 
maneira Padronizada”. 

 

“A Nissan inventa o automóvel à la carte” “O sistema [...] já está operando em todas as concessionárias 

da Nissan desde agosto de 1991. [...] é um sistema de informação de ponta que coordena a produção 

e a venda, e [...] que permite dar ao cliente o prazo exato. [...] a fabricação se aproxima de uma produção 

segundo a demanda”. 
BECKOUCHE, Pierre. Indústria um só mundo. São Paulo: Ática, 1995. p. 28 e 31. 

 

Os dois fragmentos de texto acima exemplificam as transformações dos métodos de produção e de 

trabalho, com consequentes mudanças na forma de consumo da população mundial. Eles falam 

respectivamente 

a) da produção flexível e do pós-fordismo. 

b) do fordismo e do taylorismo. 

c) do socialismo e do capitalismo. 

d) do fordismo e do método Just-in-time. 

e) da indústria planificada e do toyotismo. 
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7. O mundo moderno, dominado pela sociedade de consumo, tem na indústria o mais importante dos 
setores da sua economia: ela provoca o desenvolvimento de atividades que lhe são complementares, 
como fornecedores de matérias-primas e de energia, fornecendo oportunidade de emprego à mão-de-
obra, forçando a sua qualificação, produzem capitais e estimulam o desenvolvimento do comércio, dos 
transportes e dos serviços. 

ANDRADE, Manuel Correia de. Geografia econômica. 12. ed. São Paulo: Atlas, 1998. 

A indústria é vital para colocar os países na vanguarda do processo de desenvolvimento econômico. 

Sobre a evolução da indústria, é correto afirmar: 

a) O artesanato que antecedeu à manufatura teve como principal característica um trabalhador 

altamente especializado. 

b) A invenção da máquina a vapor está vinculada à primeira fase da Revolução Industrial que teve 

como principal base energética o petróleo. 

c) A doutrina liberal predominou na segunda fase da Revolução Industrial, tendo sido implantada, na 

Inglaterra, pelo seu criador Henry Ford. 

d) Os Tigres Asiáticos, países de industrialização tardia, se desenvolveram a partir de uma política 

agressiva, voltada para o mercado interno. 

e) A reengenharia e o just in time são elementos da terceira fase da Revolução Industrial que teve 

seu modelo derivado do Toyotismo. 

 

8. No final do século XX e em razão dos avanços da ciência, produziu-se um sistema presidido pelas 
técnicas da informação, que passaram a exercer um papel de elo entre as demais, unindo-as e 
assegurando ao novo sistema uma presença planetária. Um mercado que utiliza esse sistema de 
técnicas avançadas resulta nessa globalização perversa. 

SANTOS, M. Por uma outra globalização. Rio de Janeiro: Record, 2008 (adaptado). 

 

Uma consequência para o setor produtivo e outra para o mundo do trabalho advindas das 

transformações citadas no texto estão presentes, respectivamente, em: 

a) Eliminação das vantagens locacionais e ampliação da legislação laboral. 

b) Limitação dos fluxos logísticos e fortalecimento de associações sindicais. 

c) Diminuição dos investimentos industriais e desvalorização dos postos qualificados. 

d) Concentração das áreas manufatureiras e redução da jornada semanal. 

e) Automatização dos processos fabris e aumento dos níveis de desemprego. 
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9. Na imagem, estão representados dois modelos de produção. A possibilidade de uma crise de 
superprodução é distinta entre eles em função do seguinte fator: 

 

 

a) Origem da matéria-prima. 

b) Qualificação da mão de obra. 

c) Velocidade de processamento. 

d) Necessidade de armazenamento. 

e) Amplitude do mercado consumidor. 

 

 

10. O chamado banco de horas é uma possibilidade admissível de compensação de horas, vigente a partir 
da Lei nº 9.601/1998. Trata-se de um sistema de compensação de horas extras mais flexível, mas que 
exige autorização por convenção ou acordo coletivo, possibilitando à empresa adequar a jornada de 
trabalho dos empregados às suas necessidades de produção e demanda de serviços. 

 

Esse sistema de banco de horas pode ser utilizado, por exemplo, nos momentos de pouca atividade da 

empresa para reduzir a jornada normal dos empregados durante um período, sem redução do salário, 

permanecendo um crédito de horas para utilização quando a produção crescer ou a atividade acelerar. 

Se o sistema começar em um momento de grande atividade da empresa, a jornada de trabalho poderá 

ser estendida além da jornada normal (até o limite máximo da décima hora diária) durante o período 

em que o alto volume de atividade permanecer e deverá ser compensada posteriormente com a 

redução da jornada de trabalho. 
Disponível em: <http://www.guiatrabalhista.com.br/guia/banco_horas.htm>. Acesso em: 03 nov. 2015. 

 

O banco de horas é uma inovação que surgiu no modelo de produção 

a) fordista, buscando diminuir a formação de estoques. 

b) toyotista, com o objetivo de adequar a produção à demanda. 

c) taylorista, que tenta aumentar a produção sem aumentar os custos. 

d) keynesiano, objetivando aumentar a influência do estado na economia. 

e) socialista, buscando garantir os empregos e a continuidade da produção. 
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Questão Contexto 

 

Com base no trecho apresentado, desenvolva argumentos que relacionem de maneira coerente o 

processo de Globalização e o sistema flexível. 

 

“Na hierarquia herdada dos valores reconhecidos, a ‘síndrome consumista’ destronou a duração, 

promoveu a transitoriedade e colocou o valor da novidade acima do valor da permanência.”  

Trecho extraído do livro Vida Líquida de Zygmunt Bauman. 

http://www.zahar.com.br/livro/vida-liquida
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Gabarito 

 

 A 

É abordada na música a questão da obsolescência programada que consiste em tornar os produtos 

ultrapassados através de lançamentos constantes, por exemplo, de modelos de celular, e na programada 

defasagem técnica dos produtos em um curto espaço de tempo. Com isso, ocorre a renovação dos 

estoques através da compra regular de mercadorias pelos consumidores. 

 

 C 

Verifica-se no trecho apresentado a ocorrência de uma estratégia empresarial típica do toyotismo, a 

terceirização de atividades produtivas (representado pela confecção de roupas). Ao mesmo tempo, as 

condições de trabalho são precárias, marcadas pela exploração da mão de obra e pela ausência de 

direitos trabalhistas, cenário parecido àquele verificado na era pré-fordista, correspondente ao modelo 

produtivo manchesteriano. 

 

 E 

O trecho de apoio aponta para a questão do trabalho em um contexto flexível, ou seja, o trabalho no 

contexto Toyotista, em que o trabalhador muitas das vezes não necessita ir para a fábrica para trabalhar, 

como em um contexto fordista-taylorista, pois era o local de produção e por sua vez de controle do ritmo 

de produção através da linha de montagem. No Toyotismo o trabalhador pode exercer suas funções 

remotamente, sendo assim, o empregador não mais exerce controle sobre o processo produtivo mas 

sobre os resultados apresentados pelo trabalhador através de metas pré-estabelecidas. 

 

 D 

Hoje, o desenvolvimento tecnológico é a principal vertente de crescimento econômico e está associado 

aos tecnopolos, universidades e setores de pesquisa das empresas, onde se encontra a mão de obra 

característica do modelo Toyotista, a mão de obra qualificada e polivalente. Nesse sentido, os países 

desenvolvidos perdem as suas indústrias para países onde a mão de obra é mais barata, numerosa e 

pouco qualificada, porém não deixam de desenvolver a tecnologia e, por isso, não perdem a posição de 

centro de comando. 

 

 C 

A imagem evidencia uma das características do modelo produtivo industrial Toyotista, a demanda 

regulando a oferta, ou seja, a produção de bens de acordo com a procura, de acordo com as demandas 

dos consumidores, evitando assim os desperdícios de investimentos e os estoques lotados. 

 

 D 

Os trechos apresentados na questão apontam dois distintos modelos produtivos industriais, o primeiro, 

o modelo Fordista, baseado na padronização produtiva e a produção em larga escala gerando estoques 

cheios, e o segundo, o modelo Toyotista (ou flexível) em que a produção ocorre de acordo com a demanda, 

just-in-time.   
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 E 

A Terceira Revolução Industrial tinha como modelo produtivo industrial do período o Toyotismo, o qual 

tem como duas de suas principais características a reestruturação das empresas, por força das novas 

condições de mercado, aumento da competitividade e a produção enxuta, de acordo com a demanda do 

mercado consumidor. 

 

 E 

A questão fala do mundo globalizado inserido em um contexto de crescente aplicação tecnológica. A 

mensagem do texto é de crítica em cima do modelo que, ao criar possibilidades de substituição de mão 

de obra por máquinas, aumentou muito o nível de desemprego, o modelo Toyotista de produção industrial. 

 

 D 

Observando as duas imagens, é possível observar que a diferença entre elas é a necessidade ou não de 

estoque. No modelo 1 o armazenamento é originado pela produção em massa, característica do modelo 

Fordista-Taylorista de produção, enquanto no modelo 2 a produção ocorre quando é requerida, eliminando 

assim os estoques, característica essa que corresponde ao modelo Toyotista de produção (Just in time). 

 

 B 

Com a demanda ordenando o momento da produção, a necessidade de flexibilização da carga de 

trabalho surgiu, pois em um momento essa demanda pode estar baixa e em outro alta, e visando sempre 

o lucro o empresariado busca uma mão de obra disponível e aberta a atender essa demanda trabalhando, 

se necessário, por horas além do estabelecido. Essa flexibilização é característica do modelo Toyotista. 

 

Questão Contexto  

Dentre os aspectos mais representativos da Globalização destacam-se o avanço dos meios de 

transporte e dos meios de comunicação, o que levou ao uso da expressão “aldeia global” para se referir 

ao encurtamento das distâncias físicas, culturais e econômicas. Neste sentido, o sistema flexível, 

Toyotismo, modelo produtivo industrial adotado no pós 1970, só foi considerado eficaz pois os 

transportes e meios de comunicação possibilitaram a fragmentação e flexibilização da produção 

industrial de acordo com a demanda e o alcance dos produtos industrializados às mais diversas partes 

do mundo, o que consequentemente ampliou o apetite consumista na população que passou a adquirir 

cada vez mais e mais rápido as novidades comercializadas. 
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Desenvolva um pré-ritual de estudos e tenha uma rotina de sucesso 

 

Resumo 

 

Quase metade das nossas decisões do dia a dia resultam do hábito. Ele é um recurso que nosso 

cérebro usa para tomar uma decisão sem gastar muita energia, é quase um piloto automático. Se criarmos o 

hábito de estudar, a execução dessa tarefa será mais fácil e menos cansativa. 

 

Hábito e rotina 

 

É a partir da rotina que você irá conseguir adquirir um novo hábito. Imagine a rotina como uma série 

de instruções que devem ser executadas de forma encadeada. À medida que executa essas instruções 

repetidamente, você cria um determinado hábito. 

 

Desenvolva 

seu pré-ritual 

de estudos 

• Desligue as notificações do celular e guarde-o na gaveta. 

• Feche a porta do seu quarto, silenciando o ambiente de estudos. 

• Pegue seu caderno de anotações e se prepare para a aula. 

• Reveja seu cronograma e o quadro de objetivos diários. 

• Que tal ouvir aquela música de campeão? 

• Ligue o cronômetro e BANG!! Foi dada a largada!! 

 

Com o passar dos dias, seu cérebro será condicionado a sempre repetir essas mesmas tarefas, 

executando-as de forma mais natural e menos cansativa. Para entender mais sobre rotina, assista ao vídeo 

abaixo. 

 

 
Entrevista sobre Hábito e Rotina 

 

Você também deve criar uma rotina de estudos. Por exemplo, assistir aos módulos gravados, produzir 

um resumo, resolver a lista de exercícios e fazer o diagnóstico da lista. Com o tempo e da mesma forma, seu 

cérebro irá executar essas tarefas mais naturalmente. Porém, para essa rotina virar um hábito, você precisa 

adicionar alguns elementos, como a deixa e a recompensa, que são estratégias que te ajudam a fixar a rotina 

no seu dia a dia, criando definitivamente o hábito de estudar. Clicando na imagem abaixo, você irá assistir a 

um resumo animado do livro O Poder do Hábito, de Charles Duhigg, e descobrir como essa ferramenta pode 

transformar sua vida. 

http://g1.globo.com/pr/parana/bom-dia-pr/videos/v/saiba-a-diferenca-entre-habito-rotina-e-vicio/5026211/
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Resumo ilustrado do livro O Poder do Hábito 

 

Motivação para sair do zero 

 

Muitas vezes, a falta de motivação nos impede de 

começarmos alguma tarefa. Imagine que você tenha 

vontade de ler o portal de notícias antes de dormir, escrever 

uma redação todo fim de semana ou fazer no mínimo 100 

exercícios. Esses são exemplos de hábitos positivos que 

temos uma dificuldade enorme para começar. E isso é 

muito comum. Nesse sentido, se liga como os mini-hábitos 

podem te ajudar nessa tarefa, clicando na imagem ao lado. 

 

Os 7 hábitos das 

pessoas altamente 

eficazes 

• Seja proativo. 

• Comece com o objetivo em mente. 

• Primeiro, o mais importante. 

• Pense “ganha-ganha”. 

• Primeiro, procure compreender, depois, ser 

compreendido. 

• Crie sinergia. 

• Afine o instrumento. 

 

Para entender melhor sobre “Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes”, assista ao vídeo abaixo 

e comece a transformar o modo como você se comporta. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9BtrLf6PfYY
https://www.youtube.com/watch?v=PRcB4gGC4eA
https://www.youtube.com/watch?v=j12jHsNxAqU
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Quer um exemplo real? Confira as dicas da ex-aluna Sarah Schollmeier, no grupo do Descomplica-

Vestibulares, no Facebook. 

 

  

https://web.facebook.com/groups/386604678368469/permalink/404880346540902/?_rdc=1&_rdr
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Exercício 

 

Pense em quais rotinas você poderia criar para adquirir o hábito de estudar. Elabore uma lista com 

essas instruções e indique como você gostaria de executá-las. Uma dica bem legal é compartilhar com seus 

amigos de turma e pedir uma opinião, além de ver como eles estão fazendo. 
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A formação do Mundo Moderno: A Reforma 

 

Resumo 

 

Durante a Idade Média, a Igreja Católica tinha grande poder e era detentora de muitas riquezas. No 

entanto, havia uma forte insatisfação de alguns grupos sociais em relação a isso. Dentre às críticas feitas à 

Igreja estavam a corrupção do clero e a venda de indulgências. Os príncipes e reis também estavam 

insatisfeitos com o grande fortalecimento da Igreja por diminuir o poder régio. 

Diante desse contexto, eclodiu a reforma protestante que culminou no surgimento do luteranismo, do 

calvinismo e do anglicanismo, dentre outros. Martinho Lutero foi o precursor da Reforma. Revoltado com a 

venda de indulgências, afixou na porta da Igreja do Castelo de Wittenberg suas 95 teses que contribuíram 

para a consolidação do luteranismo, Lutero após isso foi perseguido pela igreja sendo abrigado pelos nobres 

do norte da Alemanha que estavam cansados dos desmandos do papa. 

João Calvino, fundador do luteranismo, foi mais um reformador do século XVI. Assim como Lutero, 

defendia a tradução da Bíblia e a salvação pela fé. No entanto, a doutrina calvinista de predestinação divina 

diferia da doutrina luterana, Calvino encontrou abrigo entre os burgueses da atual Suíça e da França que 

ficaram particularmente felizes com uma religião que não condenava o lucro e dizia que o acumulo de capital 

era um sinal da predestinação. 

Na Inglaterra, tivemos o surgimento do Anglicanismo, sob liderança de Henrique VIII, que se tornou a 

um só tempo chefe de Estado e da Igreja, o monarca inglês também estava cansado dos desmandos da igreja 

na Inglaterra, ele queria romper com a igreja e quando o papa se recusou a anular seu casamento este rompeu 

com a igreja e separou-se de sua mulher. 

Em meio ao crescimento das reformas protestantes, a Igreja Católica se posicionou realizando a 

chamada “Reforma Católica” ou “Contrarreforma”. Por meio dessa reforma, a Igreja realizou o Concílio de 

Trento onde reafirmou e padronizou seus dogmas, no Concílio foram criados o Índice de Livros Proibidos, 

para controlar a leitura dos fiéis foi criado o Tribunal do Santo Ofício para de fiscalizar os fiéis e os clérigos e 

a Companhia de Jesus que pretendia buscar novos fiéis na América, Ásia e África. 

 

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

 

  

https://dex.descomplica.com.br/lista/enem-extensivo-formacao-do-mundo-moderno-a-reforma-/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=historia&utm_term=cultura-sociedade-idade-moderna
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Exercícios 

 

1. Com relação à Reforma é correto dizer que:  

a) foi apenas um movimento de contestação religiosa à Igreja Católica, não tendo nenhuma 
implicação política ou econômica.  

b) nada teve a ver com as condições geradas na Europa do século XVI pelo desenvolvimento do 
comércio, pela ascensão da burguesia e pelo Renascimento.  

c) foi o movimento que rompeu a unidade religiosa da Europa Ocidental, dando origem a novas 
igrejas cristãs.  

d) valorizava Deus, a fé e o desprezo pelas coisas terrenas, porque não era materialista, mas, sim, 
pregadora do fanatismo de predestinação e da submissão do homem a Deus.  

e) foi um movimento que reafirmou os dogmas católicos e que foi intransigente com relação aos 
protestantes.  

 
 

2. A Igreja foi uma poderosa instituição medieval. Porém, os conflitos e diferenças existentes, tornaram-
se tão intensos nos séculos XV e XVI, que acabaram gerando uma divisão na cristandade, por meio da 
Reforma Protestante.  

Dentre os fatores que contribuíram para a Reforma Protestante do século XVI, destaca-se:  

a) a insatisfação de mercadores e comerciantes em relação à postura da Igreja, que condenava a 

usura e a cobiça.  

b) o apoio dos Estados Nacionais à Igreja, em virtude de sua influência política nas questões locais.  

c) a condenação da exploração feudal praticada por nobres católicos sobre os camponeses. 

d) a revolta da nobreza de Toga contra os abusos praticados pelo rei em relação à Igreja.  

e) a criação do Tribunal da Santa Inquisição para reprimir crimes cometidos contra o Estado. 

  
 

3. As transformações religiosas do século XVI, comumente conhecidas pelo nome de Reforma 
Protestante, representaram no campo espiritual o que foi o Renascimento no plano cultural; um 
ajustamento de ideias e valores às transformações sócio- econômicas da Europa.  Dentre seus 
principais reflexos, destacam-se:   

a) a expansão da educação escolástica e do poder político do papado devido à extrema importância 
atribuída à Bíblia.  

b) o rompimento da unidade cristã, expansão das práticas capitalistas e fortalecimento do poder das 
monarquias.  

c) a diminuição da intolerância religiosa e fim das guerras provocadas por pretextos religiosos.  

d) a proibição da venda de indulgências, término do índex e o fim do princípio da salvação pela fé e 
boas obras na Europa.  

e) a criação pela igreja protestante da Companhia de Jesus em moldes militares para monopolizar o 
ensino na América do Norte.   
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4. “O justo viverá pela fé”  
São Paulo, Epístola aos Romanos 

 
Essa frase serviu de ponto de partida para Martinho Lutero iniciar o movimento que resultou na divisão 

da cristandade ocidental. Constitui uma das ideias significativas do movimento reformista:  

a) a crença na liberdade do homem e na sua possibilidade de alcançar o bem por si mesmo, o que 

fortalece o individualismo.   

b) o universalismo, em nome do qual a igreja reformada exerce sua autoridade em detrimento dos 

Estados Nacionais.  

c) a condenação da usura, que, segundo os calvinistas, era promovida pela igreja Católica quando da 

venda dos indulgências.  

d) a predestinação, segundo a qual a fé depende da vontade divina e não das obras realizadas pelos 

homens.  

e) a defesa, pelos luteranos, de uma leitura única do Evangelho, o que provocou diversas cisões 

dentro do movimento reformista, surgindo daí o Calvinismo e o Anabatismo.  

 

5. Dentre os fatores que contribuíram para a difusão do Movimento Reformista Protestante, no início do 
século XVI destaca-se:   

a) o cerceamento da liberdade de crítica provocado pelo Renascimento Cultural.  

b) o declínio do particularismo urbano que veio a favorecer o aparecimento das Universidades.  

c) o abuso político cometido pela Companhia de Jesus.  

d) o conflito político observado tanto na Alemanha como na França.  

e) a inadequação das teorias religiosas católicas para com o progresso do capitalismo comercial.   

 

 

6. “De pé, diante de Deus, o homem responderá por seus atos. E se a gente da Igreja invoca a obscuridade 
dos dogmas, as dificuldades de interpretação de uma religião em que apenas o sacerdote é qualificado 
para ensinar, responde-se que eles a complicaram intencionalmente, a fim de se tornarem 
indispensáveis. Na verdade religião Deus fala ao homem e o homem fala a Deus em uma linguagem 
clara, direta, e que todos compreendem.” 

Guilherme (org.). Febvre. 2a ed São Paulo: Ática, 1978. p. 90.  

Com base no texto e nos conhecimentos sobre a Reforma na Alemanha, é correto afirmar:  

a) O monopólio da interpretação religiosa pela Igreja ficou assegurado a partir da reforma luterana.  

b) O apoio de Martinho Lutero às revoltas camponesas na Alemanha foi decisivo para a derrota da 
nobreza alemã.  

c) A tradução da Bíblia latina para o alemão, realizada por Lutero, fortaleceu a tese de que a leitura 
das Escrituras Sagradas estava ao alcance de todo homem motivado pela fé cristã.  

d) A defesa das atividades comerciais pela ética religiosa luterana estimulou o desenvolvimento da 
burguesia alemã.  

e) Os princípios teológicos de Lutero enfatizavam o livre-arbítrio e a importância das ações para a 
salvação humana. 
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7. No decorrer dos séculos XVI e XVII, as lutas religiosas na Europa provocaram a separação entre os 
cristãos, tendo como consequências muitos conflitos políticos e sociais. Está associada a esse 
movimento religioso:  

a) a colonização de parte do território do que são, atualmente, os Estados Unidos.  

b) a independência das colônias americanas.  

c) a instalação da Inquisição nas colônias espanholas.  

d) a expulsão dos jesuítas das colônias portuguesas.  

e) a ação dos missionários contra a escravidão indígena. 

 

 

8. “O senhor acredita, então”, insistiu o inquisidor, “que não se saiba qual a melhor lei?” Menocchio 
respondeu: “Senhor, eu penso que cada um acha que sua fé seja a melhor, mas não se sabe qual é a 
melhor; mas, porque meu avô, meu pai e os meus são cristãos, eu quero continuar cristão e acreditar 
que essa seja a melhor fé”.  

Carlo Ginzburg. O queijo e os vermes. São Paulo: Companhia das Letras, 1987, p. 113.  

O texto apresenta o diálogo de um inquisidor com um homem (Menocchio) processado, em 1599, pelo 

Santo Ofício. A posição de Menocchio indica  

a) uma percepção da variedade de crenças, passíveis de serem consideradas, pela Igreja Católica, 

como heréticas.  

b) uma crítica à incapacidade da Igreja Católica de combater e eliminar suas dissidências internas.  

c) um interesse de conhecer outras religiões e formas de culto, atitude estimulada, à época, pela 

Igreja Católica.  

d) um apoio às iniciativas reformistas dos protestantes, que defendiam a completa liberdade de 

opção religiosa.  

e) uma perspectiva ateísta, baseada na sua experiência familiar.  

 

 

9. “Uma pobre mulher, enforcada em 1739 por ter roubado carvão, acreditava que não houvesse pecado 
nos pobres roubarem os ricos e que, de qualquer forma, Cristo havia morrido para obter o perdão para 
tais pecadores.”  

Christopher Hill, A Bíblia Inglesa e as revoluções do século XVII. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003, p. 608.  

Considerando o trecho acima, podemos afirmar, quanto à sociedade inglesa dos séculos XVII e XVIII, 

que:  

a) A religião fornecia argumentos para diversos grupos sociais agirem de acordo com seus 

interesses e necessidades.  

b) Ainda dominava na sociedade inglesa a ideia da necessidade da confissão intermediada pela 

Igreja para perdão dos pecados.  

c) A reforma anglicana, ao atacar a propriedade privada, distanciou-se das elites inglesas e tornou-

se a religião dos pobres.  

d) As revoluções Puritana e Gloriosa foram um obstáculo ao desenvolvimento burguês da Inglaterra 

e contrapunham se à relação entre religião e política. 
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10. “Depois que a Bíblia foi traduzida para o inglês, todo homem, ou melhor, todo rapaz e toda rapariga, 
capaz de ler o inglês, convenceram-se de que falavam com Deus onipotente e que entendiam o que Ele 
dizia”.  

Esse comentário de Thomas Hobbes (1588-1679)  

a) ironiza uma das consequências da Reforma, que levou ao livre exame da Bíblia e à alfabetização 

dos fiéis.  

b) alude à atitude do papado, o qual, por causa da Reforma, instou os leigos a que não deixassem de 

ler a Bíblia.  

c) elogia a decisão dos reis Carlos I e Jaime I, ao permitir que seus súditos escolhessem entre as 

várias igrejas.  

d) ressalta o papel positivo da liberdade religiosa para o fortalecimento do absolutismo monárquico.  

e) critica a diminuição da religiosidade, resultante do incentivo à leitura da Bíblia pelas igrejas 

protestantes. 
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Gabarito 

 

1. C 

A insatisfação com certas práticas da Igreja Católica – como  o nepotismo, a venda de simonia e 

indulgências – impulsionaram o surgimento de novas religiões. Este movimento ficou conhecido como 

Reforma Protestante. 

 

2. A   

As ideias humanismo e o individualismo do renascimento influenciaram o protestantismo nas posturas 

da aceitação dos juros e do acumulo de capital. Deste modo, muitos comerciantes adeririam a Reforma, 

se convertendo principalmente ao Calvinismo. 

 

3. B 

A reforma rompeu com a unidade uma vez que criou outras religiões cristã, incentivou o capitalismo pois 

foi popular entre os burgueses, já que não condenava a usura, e fortaleceu as monarquias já que muitas 

romperam com a Igreja católica, insatisfeitas com seu excesso de poder. 

 

4. D  

Através da ideia de predestinação, rompia-se com a lógica da venda de simonia e da indulgência como 

forma de ter o perdão pelos pecados e demonstrar a fé. 

 

5. E 

Para o desenvolvimento do  capitalismo se fazia necessária a concessão de crédito, ou seja, dos 

empréstimos a juros (a usura), então condenada pela igreja católica. Essa foi uma das razões 

fundamentais para a adesão da burguesia ao protestantismo. 

 

6. C 

Ao contrário dos católicos , os protestantes defendiam a leitura das escrituras por qualquer pessoa, a 

livre interpretação da bíblia e as missas rezadas em língua local. 

 

7. E 

A contrarreforma católica criou a Companhia de Jesus que tinha a missão de catequizar os índios na 

América. 

 

8. A 

O Tribunal do Santo Ofício foi criado no Concílio de Trento a fim de perseguir os hereges e fiscalizar os 

fiéis. 

 

9. A 

Dos operários aos burgueses, as classes sociais passaram a interpretar às escrituras a seu modo, como 

exemplificado no texto da questão. 
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10. A 

Naquele contexto, para muitos dos defensores do catolicismo a alfabetização e a leitura da Bíblia por  

fiéis era visto como algo inapropriado, já  que estes acreditavam na importância da intermediação das 

autoridades eclesiásticas. 
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Formação do Mundo Moderno: O Renascimento 
 

 

Resumo 

 

O Renascimento Comercial 

 

Antes do renascimento cultural houve um outro renascimento precedente que não poderia ser deixado 

de lado, o renascimento comercial advento do ressurgimento de rotas comerciais com o oriente foi 

fundamental para o renascimento artístico. As rotas reavivaram o comércio europeu, com isso as cidades 

(onde localizavam-se as feiras) foram repovoadas e os burgueses que faziam o comércio tiveram renda para 

patrocinar os artistas e cientistas. 

A Itália se beneficiou especialmente deste renascimento comercial, já que a península ficava em uma 

posição estratégica nas rotas para o oriente, e por ser no mediterrâneo central, favorecia a distribuição dos 

produtos pelo resto da Europa. 

 

O Renascimento Artístico e Cultural 

 

Caracterizado pelo resgate dos valores clássicos, o Renascimento Artístico e Cultural tem como berço 

as cidades italianas, como Florença. Essas atividades artísticas e culturais foram impulsionados pelo 

financiamento dos mecenas, que eram grandes comerciantes burgueses. Grandes nomes das artes e das 

ciências surgiram nesse momento, como Leonardo da Vinci, William Shakespeare e Galileu Galilei. 

Ao resgatar o humanismo predominante na Antiguidade Clássicas renascentistas contribuíram para 

consolidação de um novo lugar para o homem. Podemos dizer que o Renascimento é caracterizado pela 

valorização do passado greco-romano, pelo antropocentrismo e pelo individualismo em detrimento da ordem 

medieval, que era teocentrista e sempre prezava pelo coletivismo. 

Além disso houve a introdução de inovações técnicas no âmbito das artes plásticas como o domínio 

da perspectiva, o crescimento da produção de autorretratos (marca do individualismo e antropocentrismo) e 

a valorização do realismo na representação do homem e das paisagens. No que se refere às ciências, Nicolau 

Copérnico formulou a teoria heliocêntrica, posteriormente comprovada por Galileu, indo de encontro à teoria 

geocêntrica defendida pela Igreja Católica. 

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

 

 

 

 

 

 

 

https://dex.descomplica.com.br/lista/extensivo-enem-a-formacao-do-mundo-moderno-o-renascimento/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=historia&utm_term=cultura-sociedade-idade-moderna
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Exercícios 

 

1. “Acompanhando a intenção da burguesia renascentista de ampliar seu domínio sobre a natureza e 
sobre o espaço geográfico, através da pesquisa científica e da invenção tecnológica, os cientistas 
também iriam se atirar nessa aventura, tentando conquistar a forma, o movimento, o espaço, a luz, a 
cor e mesmo a expressão e o sentimento.”  

SEVCENKO, N. O Renascimento. Campinas: Unicamp, 1984. 

O texto apresenta um espírito de época que afetou também a produção artística, marcada pela 

constante relação entre: 

a) fé e misticismo. 

b) ciência e arte. 

c) cultura e comércio. 

d) política e economia. 

e) astronomia e religião. 

 
 

2. Leia este trecho, em que se faz referência à construção do mundo moderno: 
 “... os modernos são os primeiros a demonstrar que o conhecimento verdadeiro só pode nascer do 

trabalho interior realizado pela razão, graças a seu próprio esforço, sem aceitar dogmas religiosos, 

preconceitos sociais, censuras políticas e os dados imediatos fornecidos pelos sentidos”.  

CHAUÍ, Marilena. "Primeira filosofia". 4. ed. São Paulo: Brasiliense, 1985. p. 80. 

 A leitura do trecho nos permite identificar características do Renascimento. Assinale a afirmativa que 

contém essas características. 

a) nova postura com relação ao conhecimento, a qual transforma o modo de entendimento do mundo 

e do próprio homem. 

b) ruptura com as concepções antropocêntricas, a qual modifica as relações hierárquicas senhoriais. 

c) ruptura com o mundo antigo, a qual caracteriza um distanciamento do homem face aos diversos 

movimentos religiosos. 

d) adaptações do pensamento contemplativo, as quais reafirmam a primazia do conhecimento da 

natureza em relação ao homem. 
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3. Na linha de uma tradição antiga, o astrônomo grego Ptolomeu (100-170 d.C.) afirmou a tese do 
geocentrismo, segundo a qual a Terra seria o centro do universo, sendo que o Sol, a Lua e os planetas 
girariam em seu redor em órbitas circulares. A teoria de Ptolomeu resolvia de modo razoável os 
problemas astronômicos da sua época. Vários séculos mais tarde, o clérigo e astrônomo polonês 
Nicolau Copérnico (1473-1543), ao encontrar inexatidões na teoria de Ptolomeu, formulou a teoria do 
heliocentrismo, segundo a qual o Sol deveria ser considerado o centro do universo, com a Terra, a Lua 
e os planetas girando circularmente em torno dele. Por fim, o astrônomo e matemático alemão 
Johannes Kepler (1571- 1630), depois de estudar o planeta Marte por cerca de trinta anos, verificou que 
a sua órbita é elíptica. Esse resultado generalizou-se para os demais planetas. 
 

A respeito dos estudiosos citados no texto, é correto afirmar que 

a) Ptolomeu apresentou as ideias mais valiosas, por serem mais antigas e tradicionais. 

b) Copérnico desenvolveu a teoria do heliocentrismo inspirado no contexto político do Rei Sol. 

c) Copérnico viveu em uma época em que a pesquisa científica era livre e amplamente incentivada 
pelas autoridades. 

d) Kepler estudou o planeta Marte para atender às necessidades de expansão econômica e científica 
da Alemanha. 

e) Kepler apresentou uma teoria científica que, graças aos métodos aplicados, pôde ser testada e 
generalizada. 

 

4. Não ignoro a opinião antiga e muito difundida de que o que acontece no mundo é decidido por Deus e 
pelo acaso. Essa opinião é muito aceita em nossos dias, devido às grandes transformações ocorridas, 
e que ocorrem diariamente, as quais escapam à conjectura humana. Não obstante, para não ignorar 
inteiramente o nosso livre arbítrio, creio que se pode aceitar que a sorte decida metade dos nossos 
atos, mas [o livre arbítrio] nos permite o controle sobre a outra metade.  

MAQUIAVEL, N. O Príncipe. Brasília: EdUnB, 1979 (adaptado).  

 
Em O Príncipe, Maquiavel refletiu sobre o exercício do poder em seu tempo. No trecho citado, o autor 
demonstra o vínculo entre o seu pensamento político e o humanismo renascentista ao  

a) valorizar a interferência divina nos acontecimentos definidores do seu tempo.  

b) rejeitar a intervenção do acaso nos processos políticos.  

c) afirmar a confiança na razão autônoma como fundamento da ação humana.  

d) romper com a tradição que valorizava o passado como fonte de aprendizagem.  

e) redefinir a ação política com base na unidade entre fé e razão 
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5. Depois de longas investigações, convenci-me por fim de que o Sol é uma estrela fixa rodeada de 

planetas que giram em volta dela e de que ela é o centro e a chama. Que, além dos planetas principais, 

há outros de segunda ordem que circulam primeiro como satélites em redor dos planetas principais e 

com estes em redor do Sol. (...) Não duvido de que os matemáticos sejam da minha opinião, se 

quiserem dar-se ao trabalho de tomar conhecimento, não superficialmente, mas duma maneira 

aprofundada, das demonstrações que darei nesta obra. Se alguns homens ligeiros e ignorantes 

quiserem cometer contra mim o abuso de invocar alguns passos da Escritura (sagrada), a que torçam 

o sentido, desprezarei os seus ataques: as verdades matemáticas não devem ser julgadas senão por 

matemáticos.  
COPÉRNICO, N. De Revolutionibus orbium caelestium. 

  

Aqueles que se entregam à prática sem ciência são como o navegador que embarca em um navio sem 

leme nem bússola. Sempre a prática deve fundamentar-se em boa teoria. Antes de fazer de um caso 

uma regra geral, experimente-o duas ou três vezes e verifique se as experiências produzem os mesmos 

efeitos. Nenhuma investigação humana pode se considerar verdadeira ciência se não passa por 

demonstrações matemáticas.  
VINCI, Leonardo da. Carnets. 

 O aspecto a ser ressaltado em ambos os textos para exemplificar o racionalismo moderno é 

a) a fé como guia das descobertas. 

b) o senso crítico para se chegar a Deus. 

c) a limitação da ciência pelos princípios bíblicos. 

d) a importância da experiência e da observação. 

e) o princípio da autoridade e da tradição. 

 

 

6. Leia atentamente os relatos a seguir: 
 

"O pintor que trabalha rotineira e apressadamente, sem compreender as coisas, é como o espelho que 

absorve tudo o que encontra diante de si, sem tomar conhecimento". 

  

“Experiência, mãe de toda a certeza” 

  

“Só o pintor universal tem valor” 

  

São trechos de Leonardo da Vinci, personagem destacada do Renascimento. Neles, o autor exalta 

compreensão, experiência, universalismo, valores que marcaram o: 

a) Teocentrismo, como princípio básico do pensamento moderno. 

b) Epicurismo, em alusão aos princípios dominantes na Idade Média. 

c) Humanismo, como postura ideológica que configurou a transição para a Idade Moderna. 

d) Confucionismo, por sua marcada oposição ao conjunto dos conhecimentos orientais. 

e) Escolasticismo, dado que admitia a fé como única fonte de conhecimento 
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7. "Hoje não vemos em Petrarca senão o grande poeta italiano. Entre os seus contemporâneos, pelo 

contrário, o seu principal título de glória estava em que de algum modo ele representava pessoalmente 

a Antiguidade (...) acontece o mesmo com Bocácio (...) Antes do seu Decameron ser conhecido (...) 

admiravam-no pelas suas compilações mitográficas, geográficas e biográficas em língua latina."  
Jacob Burckardt, A CIVILIZAÇÃO DA RENASCENÇA ITALIANA. 

 

Petrarca e Bocácio estão intimamente relacionados ao:  

a) nascimento do humanismo.  

b) declínio da literatura barroca.  

c) triunfo do protestantismo.  

d) apogeu da escolástica.  

e) racionalismo clássico. 

 

 

8. "Na verdade, Ciência e Razão eram apenas uma face de realidade bem mais complexa. Enquanto as 

elites redescobriam Aristóteles ou discutiam Platão na Academia florentina, de Lourenço de Médicis, a 

quase totalidade da população europeia continuava analfabeta. Praticamente alheia à matematização 

do tempo, tinha seu trabalho regido ainda por galos e pelos sinos (...) a vida continuava pautada por 

ritmos sazonais."   
Laura de Mello e Souza. 

A partir do texto acima, podemos afirmar que:  

a) a transição, da transcendência à imanência, da verticalização à horizontalização, realizou-se 

plenamente no Renascimento;  

b) a experiência renascentista foi vivida por todos os povos da Europa simultaneamente; 

c) a matematização do tempo, assim como as redescobertas de Aristóteles e Platão, foram 

experiências vividas primeiramente pelas elites letradas;  

d) a democratização do saber letrado foi a principal característica da primeira fase do Renascimento;  

e) a Europa burguesa viu com temor a propagação do ideal renascentista. 

 

 

9. No fim da Idade Média e início da Idade Moderna, o rompimento dos monopólios que os letrados 
mantinham sobre a cultura escrita e os clérigos sobre a religião criou uma situação nova, 
potencialmente explosiva.   
 
Esse rompimento deveu-se  

a) aos descobrimentos e invenções cientificas.  

b) à invenção da imprensa e à Reforma.  

c) ao Renascimento e ao Estado absolutista.  

d) ao aparecimento do alfabeto e das heresias.  

e) ao humanismo e à Inquisição. 
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10. A Literatura apresenta, de imediato, uma novidade, que é a utilização das novas línguas nacionais, 
derivadas do latim: o espanhol, o português, o italiano, o francês. Tendo como tema central o Homem, 
os escritores, com profundo senso crítico, buscaram elaborar um novo conceito de vida e de homem. 
A época medieval foi profundamente satirizada em seus valores essenciais: a cavalaria, a Igreja, a 
nobreza.  

FARIA et al, 1993, p. 51. 

 
As características da literatura renascentista, descritas no texto, estão associadas a um contexto 
histórico no qual se destacava  

a) o poder da nobreza feudal, responsável pelo governo das cidades e pela cobrança dos impostos 
das terras reais.  

b) a desagregação da economia da Baixa Idade Média, como resultado da atuação das Cruzadas no 
contato com o Oriente.  

c) a permanência do escravismo, paralelamente ao trabalho dos servos, como base da produção da 
riqueza na economia da Baixa Idade Média.  

d) o processo de urbanização, de ascensão da burguesia e da revolução comercial, que marcou a 
Baixa Idade Média e o início da Idade Moderna.  

e) a formação do Sacro Império Romano Germânico e do Império Italiano, forças políticas 
controladoras da Europa na Idade Moderna.  
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Gabarito 

 

 

1. B 

O renascimento revolucionou não só a arte, mas também a mentalidade da época. Nesse contexto, 

ocorreram muitas descobertas científicas,  uma vez que  muitos artistas eram também cientistas, como 

Leonardo da Vinci. 

 

2. A  

Os novos paradigmas do método científico transformaram a visão de mundo do homem,  ampliando a 

importância da razão para compreender o mundo. 

 

3. E 

O método científico promoveu grande transformação no pensando da época, permitindo que as teorias 

pudessem ser testadas. 

 

4. C 

Ao afirmar a confiança na razão, um dos pilares do Renascimento, Maquiavel Retoma esta tradição. 

 

5. D 

O experimento e a observação são colocados aqui como elementos indispensáveis para que um 

argumento tenha base de sustentação lógica. Nesse aspecto, tanto Copérnico como Da Vinci, privilegiam 

o uso de tais elementos. 

 

6. C 

Essas frases evidenciam a valorização da ação humana, oposto da tradição teocentrica do medievo. 

 

7. A  

Por centrarem-se em dramas humanas,obras como esta fortalecem o humanismo. 

 

8.  C    

Muitas das inovações da época  beneficiaram e foram usufruidas pelas elites que, naquela época, eram 

a nobreza. 

 
9.  B 

Os  séculos XV e XVI marcam o início da modernidade, e esta é percebida por importantes 

transformações que ocorrem na Europa, como as grandes navegações e o movimento Renascentista. É 

neste quadro que encontramos a invenção da imprensa por Gutenberg em 1455, possibilitando maior 

divulgação de obras escritas e o início da Reforma Religiosa (1517, com Lutero), quebrando o monopólio 

que a Igreja Católica possuía sobre a cultura 

 

10.  D  

As transformações socioeconômicas influenciaram na literatura renascentista, contexto em que 

destacamos o crescente processo de urbanização e a ascensão da burguesia. 
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Gêneros literários: lírico 

 

Resumo 

 

O gênero lírico 
Os textos desse gênero costumam ser breves, pois não há uma história sendo contada, há a supressão do 

enredo. Versam sobre sentimentos, divagações, etc. do eu-lírico. É através deles que o indivíduo extravasa 

suas emoções, por isso a subjetividade é marca desse gênero. Os poemas são textos que se enquadram, em 

sua maioria, nesse gênero. 

Observação: eu-lírico é a voz que fala com o leitor dentro do texto. O poeta é autor do eu-lírico. É comum 

autores masculinos escreverem um eu-lírico do gênero oposto e vice-versa. 

 

Os textos poéticos representam muito o gênero lírico, que mantém relações estreitas com a música. 

Antigamente, as obras eram acompanhadas por instrumentos musicais. Recursos sonoros se fazem 

presentes nesses textos: métrica, rima e figuras de linguagem moram neles. 

Recursos sonoros 

Métrica: organização silábica de acordo com a fala e não com a ortografia que privilegia a sonoridade dos 

versos. Conta-se desde a primeira sílaba até a última tônica do verso.  

Exemplo: 

E/ra u/ma/ ca/sa             → de acordo com a fala: é¹ ru² ma³ cá4 sa (paramos de 

contar na última                          silaba tônica do verso) 

Mui/to en/gra/ça/da 

Não/ ti/nha/ te/to 

Não /ti/nha /na/da 

Vinicius de Moraes 

Os versos acima têm 4 sílabas métricas. 

Os versos podem ser classificados de acordo com as sílabas métricas: 

Versos de 5 e 7 sílabas métricas são chamados de redondilhas. Os de 5 sílabas métricas são chamados de 

redondilhas menores e os de 7, redondilhas maiores. Esses versos são muito populares. 
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Rima: repetições sonoras no final dos versos. Podem ser avaliadas quanto a disposição nos versos e quanto 

a qualidade. 

 
Quanto à disposição nos versos 

 
Quanto à qualidade 

Alternadas: ABAB 

 
Emparelhadas: AABB 

 
Interpoladas: ABBA 

 
Misturadas (requer poemas 

longos para que possa existir)  

Pobre: rima de palavras pertencentes à mesma classe 

gramatical. 

 
Rica: rima de palavras pertencentes a classes 

gramaticais diferentes. 

 
Preciosa: rimas de palavras pertencentes a mais de duas 

classes      gramaticais (ex: estrela / vê-la).  

 

Obs.: versos brancos são os que não apresentam rimas. 

Outros recursos sonoros: 

Anáfora: repetição de um mesmo termo, gerando um eco proposital dentro do texto. 

Aliteração: Repetição de sons consonantais. Exemplo: 

Vozes veladas, veludosas vozes, 

Volúpias dos violões, vozes veladas, 

Vagam nos velhos vórtices velozes 

Dos ventos, vivas, vãs, vulcanizadas 

Cruz e Souza 

Assonância: repetição de sons vocálicos. 

Refrão: não é uma figura de linguagem, mas um verso que se repete a fim de criar ritmo. 

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

 

  

https://dex.descomplica.com.br/lista/enem-extensivo-generos-literarios-lirico/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=literatura&utm_term=arte-literatura
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Exercícios 

 

1. TEXTO I 

No meio do caminho  

No meio do caminho tinha 

uma pedra 

Tinha uma pedra no meio 

do caminho 

Tinha uma pedra 

No meio do caminho tinha 

uma pedra  

ANDRADE, C. D. Antologia poética. Rio de Janeiro/ São Paulo: Record, 2000. (fragmento). 

 

TEXTO II 

 
A comparação entre os recursos expressivos que constituem os dois textos revela que  

a) o texto I perde suas características de gênero poético ao ser vulgarizado por histórias em 

quadrinho. 

b) o texto II pertence ao gênero literário, porque as escolhas linguísticas o tornam uma réplica do 

texto I. 

c) a escolha do tema, desenvolvido por frases semelhantes, caracteriza-os como pertencentes ao 

mesmo gênero. 

d) os textos são de gêneros diferentes porque, apesar da intertextualidade, foram elaborados com 

finalidades distintas. 

e) as linguagens que constroem significados nos dois textos permitem classificá-los como 

pertencentes ao mesmo gênero.  
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2. Primeira lição 
Os gêneros de poesia são: lírico, satírico, didático, épico, ligeiro. 

O gênero lírico compreende o lirismo. 

Lirismo é a tradução de um sentimento subjetivo, sincero e pessoal. 

É a linguagem do coração, do amor. 

O lirismo é assim denominado porque em outros tempos os versos sentimentais eram 

declamados ao som da lira. 

O lirismo pode ser: 

a) Elegíaco, quando trata de assuntos tristes, quase sempre a morte. 

b) Bucólico, quando versa sobre assuntos campestres. 

c) Erótico, quando versa sobre o amor. 

O lirismo elegíaco compreende a elegia, a nênia, a endecha, o epitáfio e o epicédio. 

Elegia é uma poesia que trata de assuntos tristes. 

Nênia é uma poesia em homenagem a uma pessoa morta. 

Era declamada junto à fogueira onde o cadáver era incinerado. 

Endecha é uma poesia que revela as dores do coração. 

Epitáfio é um pequeno verso gravado em pedras tumulares. 

Epicédio é uma poesia onde o poeta relata a vida de uma pessoa morta. 

 CESAR, A. C. Poética. São Paulo: Companhia das Letras, 2013. 

  

No poema de Ana Cristina Cesar, a relação entre as definições apresentadas e o processo de 

construção do texto indica que o(a) 

a) caráter descritivo dos versos assinala uma concepção irônica de lirismo. 

b) tom explicativo e contido constitui uma forma peculiar de expressão poética. 

c) seleção e o recorte do tema revelam uma visão pessimista da criação artística. 

d) enumeração de distintas manifestações líricas produz um efeito de impessoalidade. 

e) referência a gêneros poéticos clássicos expressa a adesão do eu lírico às tradições literárias. 
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3. Anoitecer 

A Dolores 

É a hora em que o sino toca, 

mas aqui não há sinos; 

há somente buzinas, 

sirenes roucas, 

apitos aflitos, pungentes, trágicos, 

uivando escuro segredo; 

desta hora tenho medo. 

[...] 

É a hora do descanso, 

mas o descanso vem tarde, 

o corpo não pede sono, 

depois de tanto rodar; 

pede paz – morte – mergulho 

no poço mais ermo e quedo; 

desta hora tenho medo. 

Hora de delicadeza, 

agasalho, sombra, silêncio. 

Haverá disso no mundo? 

É antes a hora dos corvos, 

bicando em mim, 

meu passado, meu futuro, meu degredo; 

desta hora, sim, tenho medo. 

ANDRADE, C. D. A rosa do povo. Rio de Janeiro: Record, 2005 (fragmento). 

Com base no contexto da Segunda Guerra Mundial, o livro “A rosa do povo” revela desdobramentos da 

visão poética. No fragmento, a expressividade lírica demonstra um(a) 

a) defesa da esperança como forma de superação das atrocidades da guerra. 

b) desejo de resistência às formas de opressão e medo produzidas pela guerra. 

c) olhar pessimista das instituições humanas e sociais submetidas ao conflito armado. 

d) exortação à solidariedade para a reconstrução dos espaços urbanos bombardeados. 

e) espírito de contestação capaz de subverter a condição de vítima dos povos afetados.  
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4. Esses chopes dourados 
[...] 

quando a geração de meu pai 

batia na minha 

a minha achava que era normal 

que a geração de cima 

só podia educar a de baixo 

batendo 

  

quando a minha geração batia na de vocês 

ainda não sabia que estava errado 

mas a geração de vocês já sabia 

e cresceu odiando a geração de cima 

  

aí chegou esta hora 

em que todas as gerações já sabem de tudo 

e é péssimo 

ter pertencido à geração do meio 

tendo errado quando apanhou da de cima 

e errado quando bateu na de baixo 

  

e sabendo que apesar de amaldiçoados 

éramos todos inocentes. 

 WANDERLEY, J. In: MORICONI, I. (Org.). Os cem melhores poemas brasileiros do século. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001 

(fragmento). 

 Ao expressar uma percepção de atitudes e valores situados na passagem do tempo, o eu lírico 

manifesta uma angústia sintetizada na 

a) compreensão da efemeridade das convicções antes vistas como sólidas. 

b) consciência das imperfeições aceitas na construção do senso comum. 

c) revolta das novas gerações contra modelos tradicionais de educação. 

d) incerteza da expectativa de mudança por parte das futuras gerações. 

e) crueldade atribuída à forma de punição praticada pelos mais velhos. 
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5. Soneto de fidelidade 
De tudo, ao meu amor serei atento 

Antes, e com tal zelo, e sempre, e tanto 

Que mesmo em face do maior encanto 

Dele se encante mais meu pensamento. 

 

Quero vivê-lo em cada vão momento 

E em seu louvor hei de espalhar meu canto 

E rir meu riso e derramar meu pranto 

Ao seu pesar ou seu contentamento. 

 

E assim, quando mais tarde me procure 

Quem sabe a morte, angústia de quem vive 

Quem sabe a solidão, fim de quem ama 

 

Eu possa me dizer do amor (que tive): 

Que não seja imortal, posto que é chama 

Mas que seja infinito enquanto dure. 

Vinicius de Moraes 

Nos dois primeiros quartetos do soneto de Vinicius de Moraes, delineia-se a ideia de que o poeta: 

a) não acredita no amor como entrega total entre duas pessoas. 

b) acredita que, mesmo amando muito uma pessoa, é possível apaixonar-se por outra e trocar de 

amor. 

c) entende que somente a morte é capaz de findar com o amor de duas pessoas. 

d) concebe o amor como um sentimento intenso a ser compartilhado, tanto na alegria quanto na 

tristeza. 

e) vê, na angústia causada pela ideia da morte, o impedimento para as pessoas se entregarem ao 

amor. 
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6. Casamento 
Há mulheres que dizem: 

Meu marido, se quiser pescar, pesque, 

mas que limpe os peixes. 

Eu não. A qualquer hora da noite me levanto, 

ajudo a escamar, abrir, retalhar e salgar. 

É tão bom, só a gente sozinhos na cozinha, 

de vez em quando os cotovelos se esbarram, 

ele fala coisas como “este foi difícil” 

“prateou no ar dando rabanadas” 

e faz o gesto com a mão. 

O silêncio de quando nos vimos a primeira vez 

atravessa a cozinha como um rio profundo. 

Por fim, os peixes na travessa, 

vamos dormir. 

Coisas prateadas espocam: 

somos noivo e noiva. 

PRADO, A. Poesia reunida. São Paulo: Siciliano, 1991. 

O poema de Adélia Prado, que segue a proposta moderna de tematização de fatos cotidianos, 

apresenta a prosaica ação de limpar peixes na qual a voz lírica reconhece uma 

a) expectativa do marido em relação à esposa. 

b) imposição dos afazeres conjugais. 

c) disposição para realizar tarefas masculinas. 

d) dissonância entre as vozes masculina e feminina. 

e) forma de consagração da cumplicidade no casamento.  

 

7. Sobre o gênero lírico, estão corretas, exceto: 

a) Gênero marcado pela subjetividade dos textos. Presença de um eu lírico que manifesta e expõe 

seus sentimentos e sua percepção acerca do mundo. 

b) As mais conhecidas estruturas formais do gênero lírico são a elegia, o soneto, o hino, a sátira, o 

idílio, a écloga e o epitalâmio. 

c) São longos poemas narrativos em que um acontecimento histórico protagonizado por um herói é 

celebrado. 

d) Nota-se, no gênero lírico, a predominância de pronomes e verbos na 1ª pessoa e a exploração da 

musicalidade das palavras. 

e) Os poemas do gênero lírico podem apresentar forma livre ou estruturas formais. 
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8. Amor é fogo que arde sem se ver; 

É ferida que dói, e não se sente; 

É um contentamento descontente; 

É dor que desatina sem doer. 

É um não querer mais que bem querer; 

É um andar solitário entre a gente; 

É nunca contentar-se de contente; 

É um cuidar que se ganha em se perder. 

É querer estar preso por vontade; 

É servir a quem vence, o vencedor; 

É ter com quem nos mata, lealdade. 

Mas como causar pode seu favor 

Nos corações humanos amizade, 

Se tão contrário a si é o mesmo Amor? 

Luís de Camões 

De acordo com as suas características, o poema pode ser classificado como um texto 

a) lírico. 

b) épico 

c) narrativo. 

d) dramático. 
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9. Carta ao Tom 74 

Rua Nascimento Silva, cento e sete 

Você ensinando pra Elizete 

As canções de canção do amor demais 

Lembra que tempo feliz 

Ah, que saudade, 

Ipanema era só felicidade 

Era como se o amor doesse em paz 

Nossa famosa garota nem sabia 

A que ponto a cidade turvaria 

Esse Rio de amor que se perdeu 

Mesmo a tristeza da gente era mais bela 

E além disso se via da janela 

Um cantinho de céu e o Redentor 

É, meu amigo, só resta uma certeza, 

É preciso acabar com essa tristeza 

É preciso inventar de novo o amor 

MORAES, V.; TOQUINHO. Bossa Nova, sua história, sua gente. São Paulo: Universal; Philips,1975 (fragmento). 

 

O trecho da canção de Toquinho e Vinícius de Moraes apresenta marcas do gênero textual carta, 

possibilitando que o eu poético e o interlocutor 

a) compartilhem uma visão realista sobre o amor em sintonia com o meio urbano. 

b) troquem notícias em tom nostálgico sobre as mudanças ocorridas na cidade. 

c) façam confidências, uma vez que não se encontram mais no Rio de Janeiro. 

d) tratem pragmaticamente sobre os destinos do amor e da vida citadina. 

e) aceitem as transformações ocorridas em pontos turísticos específicos. 
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10. À garrafa 

Contigo adquiro a astúcia 

de conter e de conter-me. 

Teu estreito gargalo 

é uma lição de angústia. 

Por translúcida pões 

o dentro fora e o fora dentro 

para que a forma se cumpra 

e o espaço ressoe. 

Até que, farta da constante 

prisão da forma, saltes 

da mão para o chão 

e te estilhaces, suicida, 

numa explosão 

de diamantes. 

PAES, J. P. Prosas seguidas de odes mínimas. São Paulo: Cia. das Letras, 1992. 

 

A reflexão acerca do fazer poético é um dos mais marcantes atributos da produção literária 

contemporânea, que, no poema de José Paulo Paes, se expressa por um(a): 

a) reconhecimento, pelo eu lírico, de suas limitações no processo criativo, manifesto na expressão 

“Por translúcidas pões". 

b) subserviência aos princípios do rigor formal e dos cuidados com a precisão metafórica, como se 

em "prisão da forma". 

c) visão progressivamente pessimista, em face da impossibilidade da criação poética, conforme 

expressa o verso "e te estilhaces, suicida". 

d) processo de contenção, amadurecimento e transformação da palavra, representado pelos versos 

"numa explosão / de diamantes". 

e) necessidade premente de libertação da prisão representada pela poesia, simbolicamente 

comparada à "garrafa" a ser "estilhaçada". 
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Gabarito 

 

1. D 
No caso, temos uma história em quadrinhos que retoma um poema de Drummond. Aliás, o conhecimento 

do poema é fundamental para a compreensão da paródia realizada nos últimos quadrinhos da história. 

Por fim, enquanto o texto 1 traz uma reflexão de caráter existencial e filosófica, o texto 2 tem um objetivo 

mais modesto, que é provocar humor. Atente-se para a intertextualidade. 

 

2. B 
O caráter didático do texto justifica seu “tom explicativo e contido”, embora seja discutível se somente 

esse tom é capaz de constituir “uma forma peculiar de expressão poética”.  

 

3. C 

No texto, o eu-lírico não demonstra qualquer tipo de esperança com relação ao fim da guerra - sente-se 

oprimido. Mesmo ao descansar, quando busca a paz, ou a morte, ainda ouve a continuidade da guerra, 

sugerida de forma metonímica por diversos vocábulos do texto, como sino (igreja), buzinas (trânsito), 

sirenes (ambulâncias). 

 

4. B 

A angústia do eu lírico tem a ver com o fato de ele pertencer à geração “do meio”, e ser “errado quando 

apanhou da de cima \ e errado quando bateu na de baixo”. No entanto, ela afirma que “apesar de 

amaldiçoados \ éramos todos inocentes”, já que o ato de bater nos filhos era visto como “normal” pelo 

senso comum. 

 

5. D 
“E em seu louvor hei de espalhar meu canto/E rir meu riso e derramar meu pranto” esses dois versos 

carregam a ideia central do poema sobre o amor e estão bem parafraseados pela alternativa “D”. 

 

6. E 
No poema, fica evidente a cumplicidade de um casal. O eu lírico apresenta-se como uma esposa que, em 

vez de se revoltar com a tarefa de limpar peixes, como o fazem algumas mulheres, aproveita o momento 

para inteirar-se mais afetuosamente de seu marido, como se fosse um ritual íntimo dos dois. 

 

7. C 

As características descritas na opção “c” referem-se ao gênero épico.  

 

8. A 

O soneto de Camões se enquadra no gênero lírico por conta da temática subjetiva, que envolve alma e 

os sentimentos do eu lírico – características do gênero lírico.  

 

9. B 

É possível reconhecer pela semântica textual os tempos verbais no pretérito imperfeito e expressões 

interjetivas enfatizando o tom de nostalgia – valorização do passado. 
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10. D 

O texto trabalha gradativamente o processo de construção poética, associando a imagem final dos 

“diamantes” à riqueza da plurissignificação da palavras possibilitada pela poesia. 
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Grandezas proporcionais e escala 

 

Resumo 

 

Grandezas Diretamente Proporcionais 

Duas grandezas são diretamente proporcionais quando, ao variar uma grandeza, a outra também varia 
na mesma razão. Por exemplo: se uma grandeza dobra, a outra também irá dobrar. Se uma grandeza reduzir-
se à metade, a outra também terá o mesmo efeito. Exemplo: Se o preço da gasolina é R$4,00, 2 litros custarão 
R$8,00. 

 
  

Grandezas inversamente proporcionais 

Duas grandezas são inversamente proporcionais quando, ao variar uma grandeza, a outra também variará 
na razão inversa. Se uma grandeza dobrar, a outra se reduzirá a metade. Se uma grandeza triplicar, a outra 
será dividida em três. Exemplo: A distância entre duas cidades é de 200 km. Se uma pessoa percorrer a uma 
velocidade médiav (km/h), o tempo de uma viagem de uma cidade a outra será d (em horas). 
 

 
 

 
 

 Escalas 

A escala pode ser definida como a razão entre a medida linear do desenho e a medida linear correspondente 
na realidade. 

 
  
Exemplo: Uma planta de uma casa foi desenhada na escala 1:100. Isso quer dizer que cada centímetro do 
desenho corresponde a 100 centímetros da casa. 
 
Existem também escalas de áreas que é o valor da escala ao quadrado e escalas volumétricas que é o valor 
da escala ao cubo. 

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

https://dex.descomplica.com.br/lista/extensivo-enem-grandezas-proporcionais-e-escala/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=matematica1&utm_term=proporcionalidade
http://s3-sa-east-1.amazonaws.com/descomplica-blog/wp-content/uploads/2015/03/65.jpg
http://s3-sa-east-1.amazonaws.com/descomplica-blog/wp-content/uploads/2015/03/37.jpg
http://s3-sa-east-1.amazonaws.com/descomplica-blog/wp-content/uploads/2015/03/57.jpg
http://s3-sa-east-1.amazonaws.com/descomplica-blog/wp-content/uploads/2015/03/75.jpg
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Exercícios 

 

1. Para uma temporada das corridas de Fórmula 1, a capacidade do tanque de combustível de cada carro 
passou a ser de 100 kg de gasolina. Uma equipe optou por utilizar uma gasolina com densidade de 750 
gramas por litro, iniciando a corrida com o tanque cheio. Na primeira parada de reabastecimento, um 
carro dessa equipe apresentou um registro em seu computador de bordo acusando o consumo de 
quatro décimos da gasolina originalmente existente no tanque. Para minimizar o peso desse carro e 
garantir o término da corrida, a equipe de apoio reabasteceu o carro com a terça parte do que restou 

no tanque na chegada ao reabastecimento.  
Disponível em: www.superdanilof1page.com.br. Acesso em: 6 jul. 2015 (adaptado). 

A quantidade de gasolina utilizada, em litro, no reabastecimento, foi: 

a) 
20

0,075
  

b) 
20

0,75
 

c) 
20

7,5
  

d) 20 0,075   

e) 20 0,75  

 
 

2. Em uma de suas viagens, um turista comprou uma lembrança de um dos monumentos que visitou. Na 

base do objeto há informações dizendo que se trata de uma peça em escala 1: 400, e que seu volume 

é de 25 cm³. O volume do monumento original, em metro cúbico, é de 

a) 100. 

b) 400. 

c) 1600. 

d) 6250. 

e) 10 000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.superdanilof1page.com.br/
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3. O resultado de uma pesquisa eleitoral, sobre a preferência dos eleitores em relação a dois candidatos, 
foi representado por meio do Gráfico 1. 

 
Ao ser divulgado esse resultado em jornal, o Gráfico 1 foi cortado durante a diagramação, como mostra 

o 

Gráfico 2. 

 

Apesar de os valores apresentados estarem corretos e a largura das colunas ser a mesma, muitos 

leitores 

criticaram o formato do Gráfico 2 impresso no jornal, alegando que houve prejuízo visual para o 

candidato B. A diferença entre as razões da altura da coluna B pela coluna A nos gráficos 1 e 2 é: 

a) 0 

b) 
1

2
  

c) 
1

5
 

d) 
2

15
 

e) 
8

35
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4. A mensagem digitada no celular, enquanto você dirige, tira a sua atenção e, por isso, deve ser evitada. 

Pesquisas mostram que um motorista que dirige um carro a uma velocidade constante percorre “às 

cegas” (isto é, sem ter visão da pista) uma distância proporcional ao tempo gasto ao olhar para o celular 

durante a digitação da mensagem. Considere que isso de fato aconteça. Suponha que dois 

motoristas (X e Y) dirigem com a mesma velocidade constante e digitam a mesma mensagem em seus 

celulares. Suponha, ainda, que o tempo gasto pelo motorista X olhando para seu celular enquanto digita 

a mensagem corresponde a 25% do tempo gasto pelo motorista Y para executar a mesma tarefa. 
Disponível em: http://g1.globo.com. Acesso em: 21 jul. 2012 (adaptado). 

 
A razão entre as distâncias percorridas às cegas por X e Y, nessa ordem, é igual a: 

a) 
5

4
 

b) 
1

4
 

c) 
4

3
 

d) 
4

1
 

e) 
3

4
 

 

 

5. Muitos processos fisiológicos e bioquímicos, tais como batimentos cardíacos e taxa de respiração, 
apresentam escalas construídas a partir da relação entre superfície e massa (ou volume) do animal. 
Uma dessas escalas, por exemplo, considera que “o cubo da área S da superfície de um mamífero é 
proporcional ao quadrado de sua massa  

M”. HUGHES-HALLETT, D. et al. Cálculo e aplicações. São Paulo: Edgard Blücher, 1999 (adaptado). 

 

Isso é equivalente a dizer que, para uma constante k > 0, a área S pode ser escrita em função de M por 

meio da expressão: 

a) S k M=  . 

b) 

1

3S k M=  . 

c) 

1 1

3 3S k M=  . 

d) 

1 2

3 3S k M=  . 

e) 

1

23S k M=  . 

 

 

 

http://g1.globo.com/
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6. Cinco marcas de pão integral apresentam as seguintes concentrações de fibras (massa de fibra por 

massa de pão): 
• Marca A: 2 g de fibras a cada 50 g de pão; 

• Marca B: 5 g de fibras a cada 40 g de pão; 

• Marca C: 5 g de fibras a cada 100 g de pão; 

• Marca D: 6 g de fibras a cada 90 g de pão; 

• Marca E: 7 g de fibras a cada 70 g de pão. 

 

Recomenda-se a ingestão do pão que possui a maior concentração de fibras. 

Disponível em: www.blog.saude.gov.br. Acesso em: 25 fev. 2013. 

 

A marca a ser escolhida é 

a) A. 

b) B. 

c) C. 

d) D. 

e) E. 

 

 

7. Um pesquisador, ao explorar uma floresta, fotografou uma caneta de 16,8 cm de comprimento ao lado 
de uma pegada. O comprimento da caneta (c), a largura (L) e o comprimento (C) da pegada, na 
fotografia, estão indicados no esquema.  

 

 

A largura e o comprimento reais da pegada, em centímetros, são, respectivamente, iguais a  

a) 4,9 e 7,6.  

b) 8,6 e 9,8.  

c) 14,2 e 15,4.  

d) 26,4 e 40,8.  

e) 27,5 e 42,5.  
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8. A figura apresenta dois mapas, em que o estado do Rio de Janeiro é visto em diferentes escalas. 
 

 

Há interesse em estimar o número de vezes que foi ampliada a área correspondente a esse estado no 

mapa do Brasil. Esse número é 

a) Menor que 10. 

b) Maior que 10 e menor que 20. 

c) Maior que 20 e menor que 30. 

d) Maior que 30 e menor que 40. 

e) Maior que 40. 
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9. De forma geral, os pneus radiais trazem em sua lateral uma marcação do tipo abc/deRfg, como 
185/65R15. Essa marcação identifica as medidas do pneu da seguinte forma: 

• abc é a medida da largura do pneu, em milímetro; 

• de é igual ao produto de 100 pela razão entre a medida da altura (em milímetro) e a medida da 

largura do pneu (em milímetro); 

• R significa radial; 

• fg é a medida do diâmetro interno do pneu, em polegada. 

 

A figura ilustra as variáveis relacionadas com esses dados. 

 

O proprietário de um veículo precisa trocar os pneus de seu carro e, ao chegar a uma loja, é informado 

por um vendedor que há somente pneus com os seguintes códigos: 

175/65R15, 175/75R15, 175/80R15, 185/60R15 e 205/55R15. Analisando, juntamente com o vendedor, 

as opções de pneus disponíveis, concluem que o pneu mais adequado para seu veículo é o que tem a 

menor altura. 

Desta forma, o proprietário do veículo deverá comprar o pneu com a marcação 

a) 205/55R15.  

b) 175/65R15.  

c) 175/75R15.  

d) 175/80R15.  

e) 185/60R15. 
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10. Na construção de um conjunto habitacional de casas populares, todas serão feitas num mesmo 

modelo, ocupando, cada uma delas, terrenos cujas dimensões são iguais a 20 m de comprimento por 

8 m de largura. Visando a comercialização dessas casas, antes do início das obras, a empresa resolveu 

apresentá-las por meio de maquetes construídas numa escala de 1 : 200. As medidas do comprimento 

e da largura dos terrenos, respectivamente, em centímetros, na maquete construída, foram de 

a) 4 e 10. 

b) 5 e 2. 

c) 10 e 4. 

d) 20 e 8. 

e) 50 e 20. 
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Gabarito 

 

1. B 

 

2. C  

Pelo enunciado a escala é de 1:400. Como a escala nessa questão é volumétrica então

3

1 1

400 64000000

 
= 

 
. Temos que 6400000 cm³ = 64m³. Como são 25 m³ em escala, na realidade o 

valor é 25.64 = 1600. 

 

3. E 

 

 

4. B 

 

5. D 

Considerando a proporcionalidade do enunciado, = logo 

1 2

3 3= = . 

 

6. B 

 
 

 



 
 

 

 

10 

Matemática 
 

7. D 

 

8. D 
A escala apresenta a relação entre duas medidas , a do desenho e a real. No mapa do brasil, 1 unidade 

do desenho equivale a 25 000 000 do real. Já no mapa do Rio de Janeiro, 1 unidade equivale  a 4 000 000 

do real. Logo a escala é 

25000000 25

4000000 4
=

Como a escala é de área então seu valor é 

2

25 625
39,0625

4 16

 
= = 

  .Então, o número de vezes que foi ampliada a área é um número maior que 

30 e menor que 40. 

9. E 
Como abc é a largura do pneu, em milímetro, e de é 100 ⋅ altura (mm)/ largura (mm), o pneu de menor 

altura será o de menor produto abc ⋅ de. 

Assim, como 185 ⋅ 60 < 205 ⋅ 55 < 175 ⋅ 65 < 175 ⋅ 75 < 175 ⋅ 80, então o proprietário deverá 

comprar o pneu 185/60R15. 

10. C 
Seja x o comprimento e y a largura. Como pede-se a reposta em cm, 20m = 2000cm e 8m = 800cm 

1-----200          1-----200

x-----2000 ,     y----800

x 10                y=4=
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Produtos Notáveis e Fatoração 
 

 

Resumo 

 

Produtos Notáveis 

Por serem frequentes no cálculo algébrico, alguns produtos são chamados de produtos notáveis são eles: 

a) Produto da soma pela diferença de dois termos: (x+y).(x-y) 

b) Quadrado da soma de dois termos: (x+y).(x+y)=(x+y)² 

c) Quadrado da diferença de dois termos: (x-y)(x-y)=(x-y)² 

 

Desenvolvendo esses produtos temos (aplicando a distributiva): 

a) (x+y).(x-y)=x²+xy-xy-y²=x²-y² 

b) (x+y).(x+y)=(x+y)²=x²+xy+xy+y²=x²+2xy+y² 

c) (x-y).(x-y)=(x-y)²=x²-xy-xy+y²=x²-2xy+y² 

 

Alguns exemplos de aplicação : 

• (3+x)²=9+2.3.x+x²=9+6x+x² 

• (2x-3y)=(2x)²-2.2x.3y+(3y)²=4x²-12xy+9y² 

• (4x+2)(4x-2)=16x²-4 

 

Fatoração 

Fatorar uma expressão diz respeito a transformação em fatores de um produto. Por exemplo: A forma 

fatorada de x²+2x+1 é (x+1)², a forma fatorada de x²-5x+6 é (x-2).(x-3). Fatorar muitas vezes é útil para 

simplificações algébricas. Por exemplo: (x 1)
x 1 (x 1)

+ + + +
= = +

+ +
. 

Fator comum em evidência 

Uma técnica muito útil é a de fatorar pelo fator comum em evidência. Como por exemplo: 2x+2y. Note que 2 

é fator comum em ambos os termos, logo podemos reescrever 2x+2y como 2(x+y). Caso efetue a distributiva 

chega-se ao termo original 2x+2y. Alguns exemplos de fatoração pelo fator comum em evidencia. 

• a+ab = a(1+b). Nesse caso o fator comum é o a 

• 10x-20y= 10(x+2y).Nesse caso o fator comum é o 10 que é o maior divisor comum entre 10 e 20. 

• x³+3x= x(x²+3). Nesse casos o fator comum é o x 

• x³y²-xy²+xy. Repare que o fator comum é xy, pois reescrevendo os termos temos que: 

o x³y²=xy.x²y 

o xy²=xy.y 

Dessa forma x³y²-xy²+xy = xy(x²y-y+1) 
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Agrupamento 

Essa outra técnica é usada quando o fator comum é um grupo comum. Por exemplo: 2x+2+ax+a. Nesse caso 

podemos fatorar pelo fator comum ficando com 2(x+1)+a(x+1). Note que x+1 é comum logo usando o 

agrupamento: (x+1)(2+a). Efetuando a distributiva volta ao 2x+2+ax+a. Outros exemplos: 

• x²+ax+bx+ab=x(x+a)+b(x+a)=(x+a)(x+b) 

• x³-x²+x-1=x²(x-1)+1.(x-1)=(x+1)(x²-1) 

 

 

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

 

  

https://dex.descomplica.com.br/lista/extensivo-enem-produtos-notaveis-e-fatoracao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=matematica1&utm_term=proporcionalidade
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Exercícios 

 

1. Se

2

1
x 3

x

 
− = 

 
 , então

1
+ é igual a: 

a) 0. 

b) 1. 

c) 5. 

d) 6. 

 

2. Se x + y = 13 e x · y = 1, então x² + y² é 

a) 166. 

b) 167. 

c) 168. 

d) 169. 

e) 170. 
 

3. O valor da expressão ·
2 2 2 2x y x 2xyy

  
xy xy

− − +

+ − , para x = 1,25 e y = 0,75, é: 

a) – 0,25. 

b) –0,125. 

c) 0. 

d) 0,125. 

e) 0,25. 

 

4. O produto (4x + y)(4x – y) equivale a: 

a) 16x² – y². 

b) 8x² – y². 

c) 4x² – y². 

d) 16x² – 8xy + y². 

e) 8x² – 4xy + y². 
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5. O valor da expressão (a–1 + b–1)–2 é: 

a) 
2

ab

(a b)+ . 

b) 
2 2 2

ab

(a b )+ . 

c) a2 + b2. 

d) 

2 2

2

a b

(a b)+
. 

 

6. O valor da expressão x²y + xy², no qual xy = 12 e x + y = 8, é: 

a) 40. 

b) 96. 

c) 44. 

d) 88. 

e) 22. 

 

7. A expressão (x – y)² – (x + y)² é equivalente a: 

a) 0. 

b) 2y². 

c) –2y². 

d) –4xy. 

e) –2(x + y)². 

 

8. Simplificando a expressão
+ +

−

x² 6x 9

x² 9
, obtém-se: 

a) 6x. 

b) –6x. 

c) 

−

+

x 3

x 3  

d) 

+

−

x 3

x 3  
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9. Fatorando a expressão ac + 2bc – ad – 2bd, obtemos: 

a) (a – 2b)(c – d). 

b) (a + 2b)(c – d). 

c) (a – 2b) (c + d). 

d) (a + c)2(a – b). 

e) (a – c)(a + 2b). 

 

10. Qual é o fator comum a todos os termos do polinômio 
8 9 9 5− +   

a) 
5

. 

b) 
9

. 

c) 
9 9

36x y
. 

d) 
9 9

3x y
. 

e) 
9 9

6x y
. 
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Gabarito 

 

1. C 

 

2

1 1 1 1 1 
− = − + =  − + =  + = 

 
 

2. B  

                                                         x.y 1

+ =  + =  + + =

=

+ + =  + =

 

 
3. E 

 

· ·
− − + + −

= = − =
+ − + −

= − = =

2 2 2 2x y x 2xy y (x y)(x y) (x - y)²
    (x y)²

x y x y x y x y

(1,25 0,75)² (0,5)² 0,25  

 

4. A 

+ − = − = −(4x y)(4x y) (4x)² (y)² 16x² y²  

 

5. D  

( )
−

− −  + +     
= + = + + = =        +      

+
–2

–1 –1

1
2 1 1

1 1 1 2 1 b² 2ab a² a²b²

a b a² ab b
a  b

² a²b² (a b)²
 

 

6. B  

+ = + = =x²y  xy² xy(x y) 12.8 96
 

 

7. D 

( ) ( )+ = − + − − − = −x –  y ² –  x  y ² x² 2xy y² x² 2xy y² 4xy
 

 

8. D 

+ + + +
= =

− + − −

x² 6x 9 (x 3)² x 3

x² 9 (x 3)(x 3) x 3  

 

9. B 

+ = − + − = + −ac  2bc –  ad –  2bd a(c d) 2b(c d) (a 2b)(c d)  

 

10. A 
8 5

9 9 5 7 4

5 5

=

=

=  

 



 
 

 

 

1 

Matemática 
 

Exercícios sobre Triângulos 
 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

 

Exercícios 

 

1. No desenho a seguir, está ilustrada uma estrela de três pontas iguais, com lados 

AB BC CD DE EF FA= = = = = , inscrita no triângulo equilátero ACE.  

 

 

Se ABC = 150º, os ângulos FAB , BCD e DEF  medem igualmente:  

a) 15º  

b) 20º  

c) 25º  

d) 30º 

e) 45° 

 

2. Na figura  = .  

 

Então: 

a) y=3x 

b) y=2x 

c) x+y=180 

d) x=y 

e) 3x=2y 

https://dex.descomplica.com.br/lista/extensivo-enem-exercicios-sobre-triangulos/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=matematica2&utm_term=geometria-plana
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3. Na figura, os dois triângulos ABC e FDE são equiláteros. Qual é o valor do ângulo x? 

 

a) 30° 

b) 40° 

c) 50° 

d) 60° 

e) 70° 

 

 

4. Um ambientalista, desejando estimara área de uma região de preservação ambiental, observou em um 

mapa, com escala de 1 cm para cada 100 km, que o formato da região era, aproximadamente, um 

triângulo retângulo de catetos medindo 2 cm e 3cm.  

Com base nesses dados, conclui-se que a área da região de preservação ambiental era, 
aproximadamente, de: 

a) 20.000 km². 

b) 30.000 km². 

c) 35.000 km². 

d) 40.000 km². 

e) 60.000 km². 

 

5. Considere um triângulo ABC isósceles de base , e os pontos P e Q tais que P e    Q . Se 

, a medida do ângulo de vértice A, em radianos, é: 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  
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6. Seja ABC um triângulo isósceles de base BC.  Sobre o lado  deste triângulo considere um ponto D 

tal que os segmentos ,  e   são todos congruentes entre si. A medida do ângulo BÂC é igual 
a: 
 
a) 23°             

b) 32°                   

c) 36°               

d) 40°                

e) 45° 

 

7. Na figura adiante, = , =  e = .  

 

Se o ângulo A mede 40°, então o ângulo  mede: 

a) 40° 

b) 50° 

c) 60° 

d) 70° 

e) 90° 

 
 

8. Um dos ângulos internos de um triângulo isósceles mede 100°. Qual e a medida do angulo agudo 
formado pelas bissetrizes dos outros ângulos internos? 

a) 20° 

b) 40° 

c) 60° 

d) 80° 

e) 140° 
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9. Dada a figura: 
 

 

 

Sobre as sentenças 

I. O triangulo CDE e isósceles. 

II. O triangulo ABE e equilátero. 

III. AE e bissetriz do angulo BAD. 

 

é verdade que: 

a) somente a I é falsa. 

b) somente a II é falsa. 

c) somente a III é falsa. 

d) são todas falsas. 

e) são todas verdadeiras. 

 

 

10. Três pontos, A, B e C, não pertencentes a uma mesma reta, representam as posições de três casas 

construídas numa área plana de um condomínio. Uma farmácia está localizada num ponto M que fica 

equidistante das três casas. Na Geometria Euclidiana Plana, o ponto M é conhecido como: 

a) baricentro 

b) circuncentro 

c) ortocentro 

d) incentro 

e) ponto médio 
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Gabarito 

 

1. D 

Como AB BC= , então o triângulo ΔABC é isósceles. 

 

Como o ângulo ABC = 150°, e a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180°, então os outros 

dois ângulos desse triângulo medem 15° 

 

O mesmo acontece no triângulo ΔAFE. 

Como o triângulo ΔAEC é equilátero, então cada ângulo interno mede 60°. 

 

Sendo assim, temos que: 

EAF + FAB + BAC = 60° 

15° + FAB + 15° = 60° 

30° + FAB = 60° 

FAB = 30° 

 

Portanto, os ângulos FAB, BCD e DEF medem 30°. 

 
2. A 

Observe a figura : 

 

DBC = 2x, pois é ângulo externo ao triângulo ABD. Como ABD e BCD são isósceles podemos fazer a 

marcação de alguns ângulos, como mostrado na figura. 

Dessa maneira, 

x + 180 – 4x + y = 180 

y = 3x 

 

3. B 

Como ABC e DEF são triângulos equiláteros, seus ângulos internos medem 60 graus. Daí, analisando o 

triângulo AGD, podemos escrever: 

GAD = 180 – 75 – 60 = 45 

GDA = 180 – 65 – 60 = 55. 

Logo, AGD = 180 – 45 – 55 = 80. 

No triângulo CGH, x + 80 + 60 = 180 

x = 40. 
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4. B 

Como a escala é de 1 cm para 100 km, temos que os região triângulos tem catetos de 200 e 300 km. 

Dessa maneira, a área é de 200 x 300/2 = 30 000 km² 

 

5. C 

Usando a conceito de ângulos externos, podemos perceber que o ângulo da base QB do triangulo BPQ é 

a soma dos ângulos da base PA do triangulo AQP, dando um valor de "a" para o angulo do vértice A 

concluímos que o ângulo P em PQ também é "a" por se tratar de um triangulo isósceles, então temos que 

o ângulo de Q é "2a" e o ângulo de B em PB também é "2a" (usando as regras dos ângulos externos), 

seguindo esse mesmo raciocínio de triangulo isósceles e ângulos externos percebemos que o angulo  de 

CBP é "A" logo de BCP é 3a e de CPB também.  

180º= π 

a+3a+3a=180 

7a= π 

a= π/7 

 

6. C 

Observe a figura: 

 

Do triângulo ABC: 

  

Além disso, 

180 – 2x + α = 180 

α = 2x (ii) 

 

Igualando (i) e (ii): 

 

Resolvendo a equação, encontramos x = 36. 
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7. D 

Quando temos lados igual a outro em um triângulo, isso indica que 2 ângulos são iguais e um 

diferente.  

No triângulo ABC, AB=AC, então os ângulos B e C são iguais. Como A = 40°, e a somas dos ângulos 

internos de um triângulo é 180° :  

180 - 40 = 140°  

B + C = 140 

B= 70° e C= 70°  

 

No triângulo XBY, BX = BY, então os ângulos Y e X são iguais. Como B = 70° e a soma dos ângulos 

internos é 180:  

180 - 70 = 110 

X + Y = 110 

X = 55° e Y = 55°  

 

 

No triângulo ZCY, CZ = CY, então os ângulos Y e Z são iguais. Como C = 70° e a soma dos ângulos 

internos é 180:  

180 - 70 = 110 

Z + Y = 110 

Z = 55° e Y= 55°  

 

 

A soma dos 3 ângulos de Y forma um ângulo raso de 180°, dois deles já temos, e o outro é oque 

justamente a questão ta pedindo, então :  

 

55° + 55° + zyx = 180  

zyx = 180 - 110  

zyx = 70°  

 

8. B 

O triângulo isósceles tem 2 ângulos com a mesma medida. 

x+x+y = 180º 

O ângulo de 100º só pode ser y, pois se for x, só os 2x dariam 200 graus, e sabemos que os 3 somados 

têm que dar 180. 

 

x+x+100 = 180 

2x = 180 - 100 

2x = 80 

x = 40º 

 

Bissetriz é a ceviana que divide o ângulo no meio, então a bissetriz de um ângulo de 40º divide-o em 2 

ângulos de 20º. 
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As duas bissetrizes se encontram no interior do triângulo, formando 4 ângulos: 2 agudos e 2 obtusos. O 

problema quer saber o valor dos agudos. 

 

De início só temos como calcular o valor do ângulo obtuso, pois ele forma com as bissetrizes um novo 

triângulo (é o que está pintadinho na imagem em anexo). 

 

20+20+a = 180 

40+a = 180 

a = 180 - 40 

a = 140° 

 

a e b estão sobre a mesma reta. São ângulos suplementares. a é o obtuso, de 140º b é seu 

suplementar: 

 

180-140= 40º 

 

9. E 

I. 90º(C) + 45º(D) + x(E) = 180º => x = 45º , portanto verdadeira => isósceles 2 angulos iguais  

II. 60º(A) + 60º(B) + x (E)= 180º => x = 60º, portanto verdadeira=> equilátero 3 ângulos iguais  

III. bissetriz divide angulo em dois => 60º(B) + 90º(C) + 90º(D) + (60º+ x)(A) = 360º => x = 60º, portanto 

verdadeira  

 

10. B 

Esta é a definição de circuncentro.  
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Quadriláteros notáveis: Paralelogramos (definição e área)  

 

Resumo 

 

Quadriláteros 

Quadriláteros são polígonos de 4 lados e que possuem certas características especiais: 

- Soma dos ângulos internos é igual a 360° 

- Possuem apenas duas diagonais.  

 

Vamos conhecer alguns quadriláteros notáveis. Comecemos com o paralelogramo! 

 

Paralelogramo 

É o quadrilátero que possui dois pares de lados paralelos. 

 

Área: S = b.h 

Obs.: Os lados opostos são congruentes, assim como os ângulos opostos.  

Os ângulos adjacentes são suplementares.  

As diagonais se cruzam no ponto médio. 

 

Existem alguns paralelogramos famosos, como o retângulo, quadrado e losango! 

 

Retângulo 

É o quadrilátero equiângulo, ou seja, possui os quatro ângulos iguais a 90° 

 

Área: S = b.h 

OBS.: Uma propriedade interessante do retângulo é que suas diagonais têm o mesmo comprimento, ou seja, 

  

 

 

A 

D C 

B 
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Quadrado 

É um quadrilátero regular, ou seja, possui os quatro lados e os quatro ângulos iguais. 

 

Área do quadrado: S =  

 

Losango 

É o quadrilátero equilátero, ou seja, possui os quatro lados iguais. 

 

Área: Sendo D a diagonal maior e d a diagonal menor, temos que   

 

Obs.: Suas diagonais são perpendiculares e são bissetrizes dos ângulos internos, dividindo o losango em 

quatro triângulos retângulos. 

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

 

  

https://dex.descomplica.com.br/lista/extensivo-enem-quadrilateros-notaveis-paralelogramos-definicao-e-area-/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=matematica2&utm_term=geometria-plana
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Exercícios 

 

1. Dadas as afirmações:    

I. Quaisquer dois ângulos opostos de um quadrilátero são suplementares.  

II. Quaisquer dois ângulos consecutivos de um paralelogramo são suplementares.  

III. Se as diagonais de um paralelogramo são perpendiculares entre si e se cruzam em seu ponto 

médio, então este paralelogramo é um losango.  

 

Podemos afirmar que:  

a) Todas são verdadeiras  

b) Apenas I e II são verdadeiras  

c) Apenas II e III são verdadeiras  

d) Apenas II é verdadeira  

e) Apenas III é verdadeira 

 

 

2. Se um polígono em todos os lados iguais, então todos os seus ângulos internos são iguais. Para 
mostrar que essa proposição é falsa, pode-se usar como exemplo a figura denominada: 

a) Losango 

b) Retângulo 

c) Quadrado 

d) Triângulo  

e) Paralelogramo 
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3. O proprietário de um restaurante deseja comprar um tampo de vidro retangular para a base de uma 
mesa, como ilustra a figura 

 

Sabe-se que a base da mesa, considerando a borda externa, tem a forma de um retângulo, cujos lados 

medem AC = 105 cm e AB = 120 cm. 

Na loja onde será feita a compra do tampo, existem cinco tipos de opções de tampos, de diferentes 

dimensões, e todos com a mesma espessura, sendo: 

 

Tipo 1: 110 cm x 125 cm 

Tipo 2: 115 cm x 125 cm 

Tipo 3: 115 cm x 130 cm 

Tipo 4: 120 cm x 130 cm 

Tipo 5: 120 cm x 135 cm 

O proprietário avalia, para comodidade dos usuários, que se deve escolher o tampo de menor área 

possível que satisfaça a condição: ao colocar o tampo sobre a base, de cada lado da borda externa da 

base da mesa, deve sobrar uma região, correspondendo a uma moldura em vidro, limitada por um 

mínimo de 4 cm e máximo de 8 cm fora da base da mesa, de cada lado. 

 

Segundo as condições anteriores, qual é o tipo de tampo de vidro que o proprietário avaliou que deve 

ser escolhido? 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

e) 5 
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4. Uma família fez uma festa de aniversário e enfeitou o local da festa com bandeirinhas de papel. Essas 
bandeirinhas foram feitas da seguinte maneira: inicialmente, recortaram as folhas de papel em forma 
de quadrado, como mostra a Figura 1. Em seguida, dobraram as folhas quadradas ao meio sobrepondo 
os lados BC e AD, de modo que C e D coincidam, e o mesmo ocorra com A e B, conforme ilustrado na 
Figura 2. Marcaram os pontos médios O e N, dos lados FG e AF, respectivamente, e o ponto M do lado 
AD, de modo que AM seja igual a um quarto de AD. A seguir, fizeram cortes sobre as linhas pontilhadas 
ao longo da folha dobrada. 

 

Após os cortes, a folha é aberta e a bandeirinha está pronta. 

A figura que representa a forma da bandeirinha pronta é 

a)  c)  e)  

b)  d)   

 

 

5. No retângulo a seguir, o valor, em graus, de α + β é:  
 

 

a) 50  

b) 90  

c) 120  

d) 130  

e) 220 
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6. Diariamente, uma residência consome 20160 Wh. Essa residência possui 100 células solares 
retangulares (dispositivos capazes de converter a luz solar em energia elétrica) de dimensões 6 cm u 
8 cm. Cada uma das tais células produz, ao longo do dia, 24 Wh por centímetro de diagonal. O 
proprietário dessa residência quer produzir, por dia, exatamente a mesma quantidade de energia que 
sua casa consome. 
Qual deve ser a ação desse proprietário para que ele atinja o seu objetivo? 

a) Retirar 16 células. 

b) Retirar 40 células. 

c) Acrescentar 5 células. 

d) Acrescentar 20 células. 

e) Acrescentar 40 células 

 

 

7. Os ângulos internos de um quadrilátero medem 3x – 45, 2x + 10, 2x + 15 e x + 20 graus. O menor ângulo 
mede:  

a) 90º  

b) 65º  

c) 45º  

d) 105º  

e) 80º 

 

 

8. Considere as afirmações:  

I. Todo retângulo é um paralelogramo.  

II. Todo o quadrado é um retângulo.  

III. Todo o losango é um quadrado.  

 

Associe a cada uma delas a letra V, se for verdadeira ou F, caso seja falsa. Na ordem apresentada 

temos:  

a) F F F  

b) F F V  

c) V F F  

d) V V F   
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9. A capacidade mínima, em BTU/h, de um aparelho de ar-condicionado, para ambientes sem exposição 
ao sol, pode ser determinada da seguinte forma:  
- 600 BTU/h por m², considerando-se até duas pessoas no ambiente;  

- para cada pessoa adicional nesse ambiente, acrescentar 600 BTU/h;  

- acrescentar mais 600 BTU/h para cada equipamento eletroeletrônico em funcionamento no ambiente.  

 

Será instalado um aparelho de ar-condicionado em uma sala, sem exposição ao sol, de dimensões 4 

m x 5 m, em que permaneçam quatro pessoas e possua um aparelho de televisão em funcionamento. 

A capacidade mínima, em BTU/h, desse aparelho de ar-condicionado deve ser  

a) 12 000.  

b) 12 600.  

c) 13 200.  

d) 13 800.  

e) 15 000. 

 

 

10. Uma dona de casa pretende comprar uma escrivaninha para colocar entre as duas camas do quarto de 
seus filhos. Ela sabe que o quarto é retangular, de dimensões 4 m × 5 m, e que as cabeceiras das camas 
estão encostadas na parede de maior dimensão, onde ela pretende colocar a escrivaninha, garantindo 
uma distância de 0,4 m entre a escrivaninha e cada uma das camas, para circulação. Após fazer um 
esboço com algumas medidas, decidirá se comprará ou não a escrivaninha. 

 

Após analisar o esboço e realizar alguns cálculos, a dona de casa decidiu que poderia comprar uma 

escrivaninha, de largura máxima igual a 

a) 0,8 m. 

b) 1,0 m. 

c) 1,4 m. 

d) 1,6 m. 

e) 1,8 m. 
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Gabarito 

 

1. C 

I. Quaisquer dois ângulos opostos de um quadrilátero são suplementares. 

Isso é falso: isso não acontece por exemplo, com o trapézio retângulo. 

II. Quaisquer dois ângulos consecutivos de um paralelogramo são suplementares. 

Verdade!  

III. Se as diagonais de um paralelogramo são perpendiculares entre si e se cruzam em seu ponto médio, 

então esse paralelogramo é um losango. 

Verdade! 

 

2. A 

O losango é um quadrilátero que possui lados iguais, porém, seus ângulos não são iguais.  

 

3. C 

As medidas dos lados AC = 105 cm e AB = 120 cm poderão variar em 4 cm e 8 cm por cada lado. Logo, 

as medidas mínimas e máximas desses lados, serão respectivamente: AC = 113 cm (105 + 8) valor 

mínimo e AC = 119 cm (105 + 16) valor máximo. 

AB = 128 cm (120 + 8) valor mínimo e AC = 132 cm (120 + 16) valor máximo. Portanto, o único tipo que 

satisfaz essas condições é o tipo 3. 

4. E 

Analisando as figuras podemos observar que cabem 2 retângulos iguais dentro do quadrado, formando 

assim, a figura da letra E. 

 

5. D 

Observe a figura: 

 

 

40 + 180 – α + 90 + 180 – β = 360 

130 – α – β = 0 

α + β = 130. 

 

6. A 

A cada retângulo de dimensões 6 cm x 8 cm, temos uma diagonal de 10 cm. Assim, por dia, cada célula 

produz 10 . 24 = 240 Wh e 100 células produzem 100 x 240 = 24000 Wh. 

Desse modo, temos 3840 Wh a mais que o consumo inicial, logo, percebemos que 3840 Wh / 240 Wh = 

16. Assim, devemos retirar 16 células. 
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7. B 

3x - 45°+ 2x + 10° + 2x +15° + x +20° = 360 

 

3x + 2x+2x +x = 360+45-10-15-20 

      8x = 360 

       x = 45 

 

3x - 45°= 3.(45)-45= 135-45 =90° 

2x + 10°=2(45)+10=90+10=100° 

2x +15° = 2(45)+15= 90+105° 

x +20° = 45+20= 65° 

 

8. D 

I e II) Paralelogramo é todo quadrilátero que tem dois pares de lados opostos paralelos. VERDADEIRO. 

III) Todo losango tem 2 ângulos maiores que 90º e dois menores que 90º, e no quadrado todos os 

ângulos tem 90º.FALSO  

 

9. D 

Como são 600 BTU/h a cada m² e a sala possui 20 m², são 600.20=1 200 BTU/h. 

Acrescenta-se ainda 600.2=1 200 BTU/h pelas duas pessoas a mais e 600 BTU/h pela televisão em 

funcionamento. 

No total são 12 000 + 1 200 + 600 = 13 800 BTU/h. 

 

10. B 

O enunciado nos dia que o quarto tem 5 metros de largura e que a arrumação seja tal que sobre x metros 

de espaço para a escrivaninha: 

 

Assim, 0,4 x 4 + 1,2 x 2 + x = 5 

x = 1 

Por isso, a escrivaninha deverá ter largura máxima igual a 1 metro. 
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Demonstrando no Vestibular (questões baseadas na cobrança 

desses tópicos dos anos anteriores) 

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

Exercícios 

 

1. Leia os versos de Drummond: 
No meio dia branco de luz uma voz que aprendeu 
A ninar nos longes da senzala – e nunca se esqueceu. 
Lá longe meu pai campeava 
No mato sem fim da fazenda. 
 
As palavras sublinhadas são, respectivamente 

a) Advérbio, advérbio 

b) Advérbio, adjetivo 

c) Adjetivo, advérbio 

d) Substantivo, advérbio 

e) Substantivo, adjetivo 
 
 

2. “Beber é mal, mas é muito bom.”  
FERNANDES, Millôr. Mais! Folha de S. Paulo, 5 ago. 2001, p. 28. 

 
A palavra “mal”, no caso específico da frase de Millôr, é:  

a) adjetivo. 

b) substantivo.  

c) pronome.  

d) advérbio.  

e) preposição.  
 
 

3. “O policial recebeu o ladrão a bala. Foi necessário apenas um disparo; o assaltante recebeu a bala na 
cabeça e morreu na hora.” 

 
No texto, os vocábulos em destaque, são respectivamente: 

a) preposição e artigo 

b) preposição e preposição 

c) artigo e artigo 

d) artigo e preposição 

e) artigo e pronome indefinido 
 
 
 
 
 

https://dex.descomplica.com.br/lista/extensivo-enem-demonstrando-no-vestibular-questoes-baseadas-na-cobranca-desses-topicos-dos-anos-anteriores-/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=portugues&utm_term=classes-gramaticais
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4. No quadrinho abaixo, o valor semântico da preposição na combinação "AONDE" indica: 

 

a) movimento. 

b) companhia. 

c) tempo. 

d) causa. 

e) finalidade. 
 
 

5. No período “Mas ela admite que faz tempo que não escreve nenhuma cartinha”, a palavra “nenhuma” 
funciona como pronome indefinido, imprimindo um sentido impreciso ao substantivo “cartinha”. 
Assinale a única alternativa cujo sentido se alterna significativamente com a mudança na redação. 

a) Mas ela admite que faz tempo que não escreve uma cartinha.  

b) Mas ela admite que faz tempo que não escreve cartinhas. 

c) Mas ela admite que faz tempo que não escreve certas cartinhas. 

d) Mas ela admite que faz tempo que não escreve cartinha alguma.  

e) Mas ela admite que faz tempo que não escreve cartinha nenhuma.  
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6.  

 
 

Sobre a tirinha da Mafalda, assinale a alternativa que apresenta uma análise INCORRETA.  

a) O segundo quadrinho apresenta uma quebra de expectativa em relação ao que expressa o adjetivo 
presente no primeiro.  

b) O uso do pronome demonstrativo “este”, no primeiro quadrinho, justifica-se por se referir a algo 
que ainda vai ser apresentado no próximo quadrinho. 

c) O vocábulo “droga”, terceiro quadrinho, passou pelo processo de derivação imprópria e, no 
contexto, apresenta-se como interjeição.  

d) Se substituirmos o pronome “nós”, no sexto quadrinho, por “as crianças”, o verbo poderá ser 
flexionado na primeira pessoa do plural. 

 
 

7. Examine este cartaz, cuja finalidade é divulgar uma exposição de obras de Pablo Picasso.  
 

 

Nas expressões “Mão erudita” e “Olho selvagem”, que compõem o texto do anúncio, os adjetivos 
“erudita” e “selvagem” sugerem que as obras do referido artista conjugam, respectivamente, 

a) civilização e barbárie.  

b) requinte e despojamento.  

c) modernidade e primitivismo.  

d) liberdade e autoritarismo.  
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e) tradição e transgressão.  

8. Pela primeira vez um filme catarinense concorreu à vaga para representar o Brasil no Oscar. “A 
Antropologa”, dirigido por Zeca Pires, disputou vaga com outros quatorze filmes, numa lista que incluiu 
“Tropa de Elite 2”, de José Padilha, e “Bruna Surfistinha”, de Marcus Balbini. Zeca Pires considerava 
suas chances remota, mas avaliava que, ao participar da disputa, o filme seria visto por um grupo de 
profissionais de reconhecida competência, que provavelmente não iriam assistir ao longa em outra 
situação. (...)  

 Candidatura que vale ouro. Diário Catarinense. Caderno Variedades. 14/08/2011. 

Com relação ao texto, assinale a alternativa CORRETA.  

a) O adjetivo “remota”, no segundo parágrafo, refere-se ao substantivo “chances”; deveria, portanto, 
ser usado no plural. 

b) Segundo o texto, os filmes “A Antropologa”, “Tropa de Elite 2” e “Bruna Surfistinha” vão representar 
o Brasil na disputa do Oscar.  

c) O trecho “Zeca Pires considerava suas chances remota” indica que ele acreditava que havia pouca 
possibilidade de seu filme ser escolhido.  

d) No primeiro parágrafo, encontram-se dois numerais ordinais: “primeira” e “quatorze”.  

e) No trecho “o filme seria visto por um grupo de profissionais de reconhecida competência”, ocorrem 
dois artigos, os quais antecedem os dois únicos substantivos do trecho.  

 

9.  

 
 

Assinale a única alternativa correta quanto à classificação das palavras, feita a partir da análise do uso 
destas no diálogo entre a avó e os netos. 

a) “Levado” é o infinitivo do verbo levar, que se classifica, no texto, como adjetivo do substantivo 
menino. 

b) O pronome indefinido “isso” é um elemento de coesão, que retorna o conteúdo da fala da garota, 
expressa no primeiro quadrinho. 

c) Em “Menino levado!!!”, o substantivo e o adjetivo funcionam como uma locução interjetiva, isto é, 
têm natureza de uma interjeição. 

d) A forma nominal “Querida” é o gerúndio do verbo querer que, na fala da avó, classifica-se como 
substantivo. 

e) O adjetivo “legal” funciona, no texto, como uma interjeição, expressando uma ideia apreciativa, 
cujo sentido é “conforme ou relativo à lei”. 
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10. A onda 
a onda anda  
aonde anda  
a onda?  
a onda ainda  
ainda onda  
ainda anda  
aonde?  
aonde?  
a onda a onda 

Manuel Bandeira  

 
No poema, há o emprego do advérbio aonde. Segundo as gramáticas normativas, esse advérbio deve 
ser utilizado para indicar o local ou destino para o qual se vai, ou seja, expressa a ideia de movimento.  

 
Assinale a alternativa em que o emprego do advérbio aonde está de acordo com as gramáticas 
normativas. 

a) Nunca sei aonde te achar. 

b) Esta é a casa aonde eu moro. 

c) Informe aonde você está agora. 

d) Não sei aonde o avião aterrissou. 

e) Aonde você pretende levar sua amiga. 
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Gabarito 

 

1. D 
A palavra “longes” vem precedida de artigo, portanto, é um substantivo. Já a palavra “longe” indica um 
advérbio de lugar. 
 

2. B 
Devemos admitir a elipse do artigo “um” antes de “mal” e entender o vocábulo como substantivo, já que 
as demais opções não fariam sentido. Além disso, é importante lembrar que, para ser adjetivo, a grafia 
correta seria “mau”. 
 

3. A 
No primeiro caso, “a” é preposição indicativa de modo. No segundo, temos um artigo definido. 
 

4. A 
A preposição “a” confere uma ideia de movimento, já que o verbo “ir” expressa a ideia de sair do lugar e 
rege a preposição “a”. 
 

5. C  
A inclusão das palavras “certas” acaba trazendo um sentido de precisão ao substantivo “cartinha”. Assim, 
não mais há o sentido de que é qualquer carta, e sim de que são cartas específicas.  
 

6. B  
O uso do pronome demonstrativo “este” justifica-se por se referir ao livro que Mafalda segura. Assim, 
como o livro é um objeto que está na mão do falante, usa-se o “este”.  
 

7. E  
Os termos “mão” e “olho” sugerem, respectivamente, a técnica e o estilo pictórico de Picasso. Assim, os 
adjetivos “erudita” e “selvagem” associam, simultaneamente, a técnica tradicional e a ruptura com a 
forma de representar a realidade que caracterizam a obra do pintor.  
 

8. C 
O termo “remota” é um advérbio relacionado com o verbo “considerava”; Os filmes “A Antropologa”, 
“Tropa de Elite 2” e “Bruna Surfistinha” concorreram à vaga para representar o Brasil no Oscar; O termo 
“quatorze” é numeral cardinal; Há inúmeros substantivos no excerto, por exemplo, “vez”, “filme”, “vaga”, 
“Brasil”.  
 

9. C 
“Menino levado” é uma locução interjetiva formada por substantivo e adjetivo que expressa indignação. 
“Levado” é o particípio passado do verbo levar com valor de adjetivo; “isso”, um pronome demonstrativo; 
“querida”, um adjetivo formado pelo particípio passado do verbo “querer” e “legal”, uma gíria que exprime 
uma apreciação positiva, o que invalida as demais opções.  
 

10. E  
A alternativa (E) é a única que expressa ideia de movimento: “quem leva alguém, leva a algum lugar”. A 
presença de preposição “a” índica que o pronome relativo deve ser antecedido pela mesma preposição. 
Assim, temos a forma “aonde” (a+onde).  

 



Palavras Invariáveis (Preposições, Interjeições e Palavras 

Denotativas) 

 

Resumo 

 

Palavras denotativas 

As palavras denotativas possuem essa nomenclatura por não se enquadrarem em nenhuma classe gramatical. 

Embora elas se assemelhem, em alguns aspectos, aos advérbios, não mantêm as mesmas relações que eles. 

Do ponto de vista semântico, elas são importantes no contexto em que se encontram e são classificadas de 

acordo com a ideia que expressam, são elas: designação, exclusão, inclusão, realce, retificação e situação, 

afetividade, explanação e limitação. 

• Sinto que ele me escapa, ou melhor, que nunca me pertenceu. (retificação) 

• Da família só elas duas subsistiam. (exclusão) 

• Tudo na vida engana, até a Glória. (inclusão) 

• Ainda bem que o orador foi breve! (afetividade) 

 

 

Preposição 

É a classe gramatical responsável pela coesão textual no nível vocabular; ou seja, cumpre a função de conectar 

vocábulos/palavras para estabelecer entre elas, em geral, um nexo semântico.  

 

Vou a Roma. (A preposição “a” conecta o substantivo “Roma” ao verbo “vou”) 

  

Além disso, as preposições denotam diferentes significados dependendo do contexto em que estão inseridas. 

Elas podem possuir valores semânticos de: posse, causa, matéria, assunto, companhia, finalidade, instrumento, 

lugar, origem, tempo, meio, conformidade, modo e oposição. Veja alguns exemplos: 

 

• Os objetos que foram comprados são feitos com porcelana. (matéria) 

• Viajaremos nas férias para descansar. (finalidade) 

• Os visitantes vinham do Maranhão. (origem) 

• Recebemos as visitas com muita alegria. (modo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Interjeição 

A interjeição é a expressão com que traduzimos uma reação emotiva. Uma mesma interjeição pode 

corresponder a sentimentos variados e, por isso, deve-se estar atento ao contexto e a entoação dessa palavra. 

Assim como os advérbios, as interjeições também são classificadas de acordo com o sentimento que 

denotam. Veja os exemplos mais comuns: 

• Alegria: Oba! Oh! Ah! 

• Aplauso: Bis! Bravo! Viva! 

• Dor: Ai! Ui! 

• Espanto ou surpresa: Ah! Ih! Oh! Ué! Puxa! 

• Invocação: Alô! Ô! Ó! Olá! Psiu! 

• Silêncio: Psiu! Silêncio! 

 

Há, com menos frequência, interjeições de papel apelativo: 

 

Psiu! Venha aqui. 

"Ei, você aí, me dá um dinheiro aí" 

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

 

https://dex.descomplica.com.br/lista/enem-extensivo-palavras-invariaveis-preposicoes-interjeicoes-e-palavras-denotativas-/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=portugues&utm_term=classes-gramaticais


Exercícios 

 

1.  

 

 

No último quadrinho, a expressão “DROGA!” refere-se a: 

a) um substantivo que nomeia o objeto que o menino deveria comprar. 

b) um adjetivo que qualifica o modo como a mãe deu a ordem para o menino. 

c) um advérbio que acompanha o verbo esquecer, modificando-o em seu valor original. 

d) uma interjeição que indica um julgamento negativo do menino sobre sua própria ação. 

e) uma conjunção subordinativa que imprime valor de circunstância concessiva ao trecho seguinte. 

 

2. Bode no pasto 

Quase ninguém duvidou do saber do homem, do seu poder mágico, pois andava com uns livros de 

história, de magia, com versões sobre fatos reais, mistérios, ciências ocultas. Até mesmo os céticos, 

críticos, admitiam sua condição de mestre, de domínio da arte, da mágica, reflexo de vivências no país e 

no mundo. 

Então visto como sábio, senhor de poderes ocultos, o homem prometeu uma façanha, ou seja, domar 

bodes, mudar o hábito da espécie. Aí pegou umas folhas, esfregou na venta dum cabrito, e garantiu que 

a praga estava eliminada, nunca mais faria estragos naquela terra. (…)  

(Nagib Jorge Neto. Diário de Pernambuco. 20/11/98) 

As palavras destacadas no texto estabelecem, respectivamente, as seguintes relações lógicas: 

a) explicação, soma, comparação, soma, conclusão 

b) causa, inclusão, comparação, explicação, situação 

c) causa, exclusão, conformidade, retificação, tempo 

d) conclusão, soma, conformidade, ratificação, tempo 

e) explicação, inclusão, causa, retificação, conclusão 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Impressionista 
Uma ocasião, 

meu pai pintou a casa toda 

de alaranjado brilhante. 

Por muito tempo moramos numa casa, 

como ele mesmo dizia, 

constantemente amanhecendo. 
(Adélia Prado) 

 

Sobre aspectos gramaticais, assinale a opção correta: 

a) O vocábulo “uma” (verso 1), por singularizar uma ocasião especificada ao longo do poema, deve 

ser tratado como numeral, e não como artigo. 

b) No segundo verso, o vocábulo “toda” possui a mesma classificação morfológica que “alaranjado”. 

c) A preposição “por”, genericamente, introduz uma indicação de tempo, já que participa de uma 

expressão adverbial de valor durativo. 

d) O advérbio “constantemente” empresta, além de uma noção de modo, uma de frequência ao verbo 

“amanhecendo”, que ele modifica. 

 

 

4. Observe o fragmento a seguir do “Sermão do Bom Ladrão” de Antônio Vieira:  

Quando li isto em Sêneca, não me admirei tanto de que um filósofo estoico se atrevesse a escrever uma 

tal sentença em Roma. reinando nela Neto; o que mais me admirou, e quase envergonhou, foi que os 

nossos oradores evangélicos em tempo de príncipes católicos. ou para a emenda, ou para a cautela, não 

preguem a mesma doutrina. Saibam estes eloquentes mudos que mais ofendem os reis com o que 

calam que com o que disserem; porque a confiança com que isto se diz é sinal que lhes não toca. e que 

se não podem ofender: e a cautela com que se cala é argumento de que se ofenderão, porque lhes pode 

tocar. [..]  

Suponho, finalmente, que os ladrões de que falo não são aqueles miseráveis, a quem a pobreza e vileza 

de sua fortuna condenou a este gênero de vida, porque a mesma sua miséria ou escusa ou alivia o seu 

pecado [...]. O ladrão que furta para comer não vai nem leva ao Inferno os que não só vão, mas levam, de 

que eu trato, são os ladrões de maior calibre e de mais afta esfera [...]. Não são só ladrões, diz o santo 

[São Basílio Magno], os que cortam bolsas, ou espreitam os que se vão banhar, para lhes colher a roupa; 

os ladrões que mais própria e dignamente merecem este título são aqueles a quem os reis encomendam 

os exércitos e legiões, ou o governo das províncias, ou a administração das cidades, os quais já com 

manha, Já com força, roubam e despojam os povos. Os outros ladrões roubam um homem, estes 

roubam cidades e reinos: os outros furtam debaixo do seu risco, estes sem temor, nem perigo: os outros, 

se furtam, são enforcados: estes furtam e enforcam.   

(Essencial. 2011.) 

 

Os termos destacados constituem, respectivamente,  

a) artigo, uma preposição e uma preposição.  

b) uma preposição, um artigo e uma preposição.  

c) um artigo, um pronome e um pronome.  

d) um pronome, uma preposição e um artigo.  

e) uma preposição, um artigo e um pronome. 

 



5. Leia esta tira de Orlandeli e assinale a alternativa incorreta. 

 

 

a) Ainda que flexione o verbo ver no imperativo, o personagem do primeiro quadrinho, ao fazê-lo na 

primeira pessoa do plural, faz uma espécie de convite ao colega para conhecerem juntos as novas 

regras ortográficas. É como se dissesse: Vamos ver as novas regras.  

b) O termo Nossa!!, no segundo quadrinho, não funciona como um pronome possessivo, mas como 

uma interjeição, não só porque exprime uma sensação do personagem, como porque, na escrita, as 

interjeições vêm, via de regra, acompanhadas de ponto de exclamação. 

c) Embora apresente um valor semântico de admiração, de surpresa, a expressão Que coisa..., no 

segundo quadrinho, não se configura uma interjeição, pois vem seguida de reticências, que somente 

indicam suspensão ou interrupção de uma ideia ou pensamento.  

d) Pode-se inferir do terceiro quadrinho que as regras ortográficas são imposições decorrentes do uso 

que os falantes fazem da língua, ou seja, como a maioria dos usuários desconhecia a função do 

trema e não sabia empregá-lo na escrita, o sinal tornou-se obsoleto, não havendo razão para 

continuar existindo nas regras ortográficas da língua.  

e) O significado das interjeições está sempre vinculado ao uso, por isso qualquer palavra ou expressão 

da língua pode atuar como interjeição, dependendo do contexto e da intenção do falante. Assim, 

conclui-se que, por expressarem espanto, as três falas do personagem no segundo quadrinho são 

interjeições. 
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6. PELA INTERNET  

Criar meu web site  

Fazer minha home-page  

Com quantos gigabytes  

Se faz uma jangada  

Um barco que veleje  

Que veleje nesse infomar  

Que aproveite a vazante da infomaré  

Que leve um oriki do meu velho orixá  

Ao porto de um disquete de um micro em Taipé  

Um barco que veleje nesse infomar  

Que aproveite a vazante da infomaré  

Que leve meu e-mail até Calcutá  

Depois de um hot-link  

Num site de Helsinque  

Para abastecer  

Eu quero entrar na rede  

Promover um debate  

Juntar via Internet  

Um grupo de tietes de Connecticut  

De Connecticut acessar  

O chefe da Macmilícia de Milão  

Um hacker mafioso acaba de soltar  

Um vírus pra atacar programas no Japão  

Eu quero entrar na rede pra contactar  

Os lares do Nepal, os bares do Gabão  

Que o chefe da polícia carioca avisa pelo celular  

Que lá na praça Onze tem um vídeopôquer para se jogar  

(Gilberto Gil, 1997.1) 

 

“Num site de Helsinque para abastecer”  

As preposições sublinhadas expressam as noções, respectivamente, de: 

a) origem e finalidade.  

b) localização e causalidade.  

c) pertencimento e objetividade.  

d) causalidade e conclusão. 
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7. Leia o texto a seguir e responda à questão: 

As matas ciliares são tão importantes para os rios e lagos, como são os cílios para a proteção dos 

nossos olhos. (...) Sem as matas ciliares, as nascentes secam, as margens dos rios e riachos solapam, 

o escoamento superficial aumenta e a infiltração da água no solo diminui, reduzindo as reservas de 

água do solo e do lençol freático. As consequências são dramáticas para o meio ambiente: a poluição 

alcança facilmente os mananciais e a vida aquática é prejudicada, rios e reservatórios transformam-se 

em grandes esgotos ou lixões. 

Na primeira frase do texto, a preposição para, na oração destacada, foi empregada com o valor 

semântico de:  

a) finalidade  

b) conclusão  

c) explicação 

d) concessão  

e) proporcionalidade  

 

 

8. O projeto Montanha Limpa, desenvolvido desde 1992, por meio da parceria entre o Parque Nacional de 

Itatiaia e a DuPont, visa amenizar os problemas causados pela poluição em forma de lixo deixado por 

visitantes desatentos.  

(Folheto do Projeto Montanha Limpa do Parque Nacional de Itatiaia.) 

A preposição que indica que o Projeto Montanha Limpa continua até a publicação do folheto é: 

a) entre.  

b) por (por visitantes).  

c) em.  

d) por (pela poluição).  

e) desde.  

 

9. Neste mundo é mais rico, o que mais rapa 

Quem mais limpo se faz, tem mais carepa 

Com sua língua ao nobre vil decepa  

O Velhaco maior sempre tem capa.  

(Gregório de Matos) 

Assinale a alternativa correta:  

a) Na expressão “Neste mundo”, o pronome refere-se a um mundo utópico, irreal.  

b) Em “Quem mais limpo se faz”, o pronome “se” indica reciprocidade.  

c) “Língua” e “capa” são termos empregados em sentido denotativo.  

d) A expressão “Com sua língua”, que remete a “nobre”, é indicativa de causa.  

e) Em “ao nobre”, emprega-se a preposição para evitar ambiguidade.  
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10. Uns lindos olhos, vivos, bem rasgados,  

Um garbo senhoril, nevada alvura;  

Metal de voz que enleva de doçura,  

Dentes de aljôfar, em rubi cravados; 

  

Fios de ouro que enredam meus cuidados,  

Alvo peito que cega de candura;  

Mil prendas e (o que é mais que formosura)  

Uma graça, que rouba mil agrados;  

 

Mil extremos de preço mais subido  

Encerra a linda Márcia, a quem of’reço  

Um culto, que nem dela inda é sabido;  

 

Tão pouco de mim julgo que a mereço,  

Que enojá-la não quero de atrevido  

Co’as penas que por ela em vão padeço.  

(Filinto Elísio)1 

 

No verso “Metal de voz que enleva de doçura”, a preposição de ocorre duas vezes, formando expressões 

que indicam, respectivamente, relação de: 

a) posse e consequência.  

b) causa e posse.  

c) qualificação e causa.  

d) modo e qualificação.  

e) posse e modo.  
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Gabarito 

 

1. D 

A palavra “droga” foi utilizada para expressar uma emoção de seu emissor. 

 

2. B  

As palavras “pois” e “como” são conjunções e considerando o contexto no qual foram inseridas, 

estabelecem, respectivamente, relação de causa e de comparação; já as demais são palavras 

denotativas e estabelecem as seguintes relações lógicas: “até mesmo” (inclusão); “ou seja” (explicação) 

e “aí” (situação). 

 

3. C 

A preposição “por”, seguida da expressão “muito tempo”, apresenta a ideia de passagem de tempo, ação 

de valor durativo. 

 

4. B 

A preposição “a” antecede o pronome relativo “quem”, que não admite artigo; o artigo “a” antecede o 

substantivo feminino “pobreza”; e a preposição “a” antecede o pronome demonstrativo masculino “este”.  

 

5. C 

A interjeição não é definida pela pontuação que a sucede, e sim pelo seu uso. Considerando que “Que 

coisa...” exprime espanto, pode-se classificar a expressão como uma interjeição.  

 

6. A 

De acordo com a música de Gilberto Gil, pode-se perceber que as preposições “de” e “para” possuem, 

respectivamente, o sentido de origem de um site, ou seja, o site é proveniente de Helsinque e tem como 

objetivo abastecer.  

 

7. A 

No fragmento apresentado, a preposição “para” indica a finalidade dos cílios, ou seja, para a proteção 

dos olhos.  

 

8. E 

A preposição “desde” apresenta, no fragmento, o sentido que o projeto começou em 1992 e até os dias 

de hoje continua existindo no Parque Nacional de Itatiaia.  

 

9. E 

No poema de Gregório de Matos, o verso “Com sua língua ao nobre o vil decepa” apresenta uma inversão 

dos termos da oração, visto que a palavra “vil” é o sujeito e a palavra “nobre” é objeto direto, que foi 

preposicionado para evitar ambiguidade.  
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10. C 

Na expressão “metal de voz”, a preposição rege o adjunto que determina metal. Trata-se, na verdade, de 

uma transposição, pois o sentido é de “voz de metal”, que qualifica, metaforicamente, o timbre da voz 

(soa como se fosse metal). Em “que enleva de doçura”, a preposição indica relação de causa: enleva por 

causa da doçura. 
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Atomística 
 

 

Resumo 

 

A estrutura de um átomo é formada pela eletrosfera, onde encontramos os elétrons e pelo núcleo onde 

encontramos os prótons e nêutrons. 

 

A massa do isótopo de um átomo pode ser encontrada pela soma do número de prótons(p) e nêutrons(n). A 

massa dos elétrons(e-) de um átomo é desprezível pois é muito pequena em relação aos prótons e nêutrons. 

 

 

 

O número de massa (A) é a soma de prótons e nêutrons no núcleo de um átomo. 

A = p + n 

Obs.: A massa atômica(MA) encontrada na tabela periódica é uma média dos isótopos existentes do 

elemento. Pode ser encontrada por: 

MA =
(A1 . %1)(A2 . %2) + . . . + (An . %n)

100
 

 

Exemplo: Abundância de cloro natureza é representada por : 17Cl35 - 75,8% 17Cl37 - 24,2%. Qual a massa atômica 

do elemento cloro? 

X = 35 . 75,8% + 37 . 24,2% /100 = 

x = 2653  + 895,4 /100 = 

x = 3548,4 /100 =   35,484 = Massa atômica do Cloro = 35,5u 
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Número Atômico (Z) é o número de prótons(p) presentes no núcleo de um átomo. 

Z = p 

Exemplo: 

11Na – possui 11 de número atômico e 11 prótons. 

Quando um átomo está em seu estado fundamental (eletricamente neutro), o seu número de prótons(p) 

(cargas positivas) é igual ao seu número de elétrons(e–) (cargas negativas). 

p = e– 

Exemplo: 

11Na – possui 11 prótons e 11 elétrons. 

CUIDADO COM OS ÍONS! 

11Na+1 – possui 11 prótons e 10 elétrons. 

Portanto, para um átomo, o número de prótons(p) é também igual ao número de elétrons(e–). 

Z = p = e– 

Exemplo: 

11Na – possui 11 prótons, 11 elétrons e 11 de massa atômica. 

Tais partículas subatômicas possuem cargas características. 

Próton(p) – carga positiva 

Nêutron(n) – neutro  

Elétron(e–) – carga negativa  

 

Íons 

Quando um átomo eletricamente neutro, ou seja, no estado fundamental perde ou recebe elétrons, ele se 

transforma em um ÍON. 

Quando perde elétrons → íon positivo → Cátion 

Quando ganha elétrons → íon negativo → Aniôn 

Exemplo: 

Cátions(+):  

11Na+1 – perdeu 1 elétron 

12Mg+2 – perdeu 2 elétrons 
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13Al+3 – perdeu 3 elétrons 

Ânions(-):  

8O-2 – ganhou 2 elétrons 

9F-1 – ganhou 3 elétrons 

Obs.: Repare que todos os íons dos exemplos acima têm 10 elétrons em sua camada de valência, o que os 

tornam ISOELETRONICOS. 

Obs2.: 

Íons monovalentes possuem carga +1 ou -1. 

Íons bivalentes possuem carga +2 ou -2. 

Íons trivalentes possuem carga +3 ou -3. 

Isótopos, isóbaros e isótonos. 

São átomos que possuem o mesmo numero de prótons, de massa ou de nêutrons, respectivamente. 

Nos isótopos termos elementos com o mesmo número de 

prótons (z) e diferentes números de massa (A). 

 

 

Nos isóbaros termos elementos com o mesmo número de 

massa (A) e diferentes números de prótons (z). 

 

 

Nos isótonos termos elementos com o mesmo número de 

neutrons (n) e diferentes números de massa (A) e de 

atômico (z). 

Psiu! 

Nos Isótopos e Isóbaros: n ≠ n 

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

 

 

https://dex.descomplica.com.br/lista/extensivo-enem-atomistica/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=quimica&utm_term=atomistica
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Exercícios 

 

1. Uma amostra de um elemento E tem isótopos AE e BE com abundâncias 75% e 25%, respectivamente. 
Considerando-se que a massa atômica do isótopo AE é 34,97 e que a massa atômica média do elemento 
E, nessa amostra, é 35,47, o número de massa B é:  

a) 35    

b) 36    

c) 37    

d) 38    

e) 39    
   
2. O desastre de Chernobyl ainda custa caro para a Ucrânia. A radiação na região pode demorar mais de 

24.000  anos para chegar a níveis seguros. 
Adaptado de Revista Superinteressante, 12/08/2016. 

 
Após 30  anos do acidente em Chernobyl, o principal contaminante radioativo presente na região é o 

césio-137, que se decompõe formando o bário-137.  

 
Esses átomos, ao serem comparados entre si, são denominados:  

a) isótopos    

b) isótonos    

c) isóbaros    

d) isoeletrônicos   

e) isomeros  
   
3. Um fogo de artifício é composto basicamente por pólvora (mistura de enxofre, carvão e salitre) e por 

um sal de um elemento determinado, por exemplo, sais de cobre, como 2CuC ,  que irá determinar a 

cor verde azulada da luz produzida na explosão. 
 

 
 

Observe as representações dos elementos enxofre e cobre presentes em um fogo de artifício: 32
16 S  e 

64
29Cu.  

 
A partir da análise dessas representações, assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, o 
número de massa do enxofre e o número de nêutrons do cobre.  

a) 32  e 29     

b) 32  e 35     

c) 16  e 29     

d) 16  e 35     

e) 16  e 64     
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4. Cientistas de cinco centros de pesquisa sobre o câncer nos EUA concluíram que cigarros “light” são 
mais perigosos para a saúde que os normais e têm contribuído para um forte aumento de um certo tipo 
de câncer de pulmão, devido aos seus filtros serem perfurados. Entre as substâncias presentes na 
fumaça do cigarro, podemos citar nicotina, CO, materiais particulados, como polônio, carbono, arsênio, 
níquel, chumbo e cádmio, entre outros. 

Disponível em: http://www.uol.com.br. Acessado em 23/05/2017 

 
Considerando as informações acima, assinale a alternativa correta.  

a) A fumaça do cigarro é uma mistura homogênea formada somente por substâncias simples.    

b) Entre os elementos citados, 
74

33 As ,
 

207
82Pb ,

 
58

28Ni ,
 

112
48Cd ,

 
209

84Po
 e 

14
6C ,

 há um par de 
isótonos.    

c) A queima do cigarro é considerada um processo físico.    

d) O monóxido de carbono representa uma substância simples.    

e) Os compostos polônio e carbono são representados pelos símbolos P  e C,  respectivamente.    
   
5. Em 2016 a União Internacional de Química Pura e Aplicada (IUPAC) confirmou a descoberta de mais 

quatro elementos, todos produzidos artificialmente, identificados nas últimas décadas por cientistas 
russos, japoneses e americanos, e que completam a sétima fila da tabela periódica. Eles se chamam 

Nihonium (símbolo Nh  e elemento 113),  Moscovium (símbobo Mc  e elemento 115),  Tennessine 

(símbolo Ts  e elemento 117)  e Oganesson (símbolo Og  e elemento 118).  As massas atômicas 

destes elementos são, respectivamente, 286, 288, 294, 294.  

 
Com base nas afirmações acima assinale a alternativa correta.  

a) Esses elementos são representados por 113 115 117
286 288 294Nh, Mc, Ts  e 188

294Og.     

b) Os elementos Tennessine e Oganesson são isóbaros.    

c) Estes elementos foram encontrados em meteoritos oriundos do espaço.    

d) Os elementos Tennessine e Oganesson são isótopos.    

e) Os quatro novos elementos são isótonos entre si.    
   
6. Os isótopos radioativos do cobalto apresentam grande importância na medicina, sendo utilizados na 

destruição de células cancerosas. O isótopo na forma de cátion bivalente, 60Co,  apresenta os 

seguintes números de prótons, elétrons e nêutrons, respectivamente:  

a) 27 27 35− −     

b) 27 25 33− −     

c) 60 29 33− −     

d) 60 27 35− −     

e) 59 – 27 - 32 
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7. O elemento selênio (Se)  tem massa atômica igual a 78,96 u.m.a.  Os dois isótopos mais abundantes 

do selênio são o 80Se  e o 78Se.  Sobre estes isótopos de selênio, é correto dizer que eles têm 

 

Dado: Se (Z 34).=   

a) o mesmo número de massa.     
b) abundâncias percentuais iguais.     
c) o mesmo número de nêutrons.     
d) Não são o mesmo elemento 
e) o mesmo número de prótons.     

   
8. Um ânion de carga 1−  possui 18  elétrons e 20  nêutrons. O átomo neutro que o originou apresenta 

número atômico e de massa, respectivamente,  

a) 17  e 37     

b) 17  e 38     

c) 19  e 37     

d) 19  e 38    

e) 20 e 39  
  
Texto para a próxima questão:  
Leia o texto para responder à(s) questão(ões) a seguir. 
 
Cinco amigos estavam estudando para a prova de Química e decidiram fazer um jogo com os elementos da 
Tabela Periódica: 
 
- cada participante selecionou um isótopo dos elementos da Tabela Periódica e anotou sua escolha em um 

cartão de papel; 
- os jogadores Fernanda, Gabriela, Júlia, Paulo e Pedro decidiram que o vencedor seria aquele que 

apresentasse o cartão contendo o isótopo com o maior número de nêutrons. 
 
Os cartões foram, então, mostrados pelos jogadores. 
 

56 16 40 7 35

26 8 20 3 17

PedroFernanda Gabriela Júlia Paulo

Fe O Ca Li C  

 
 

9. Observando os cartões, é correto afirmar que o(a) vencedor(a) foi  

a) Júlia.    
b) Paulo.    
c) Pedro.    
d) Gabriela.    

e) Fernanda.    
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10. Na figura, é representado o espectro de massa dos isótopos naturais do elemento gálio. 
 

 
 

A abundância isotópica, em percentual inteiro, do isótopo do Ga-69,  é:  

Dado: Ga 69,7=   

a) 50%.     

b) 55%.     

c) 60%.     

d) 65%.     

e) 70%.     
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Gabarito 

 

1. C 
A massa atômica de um elemento químico é dada pela média ponderada das massas atômicas de seus 
isótopos, então: 
A

B

E 75%; A 34,97 u

E 25%; B ?

M.A. 35,47 u

35,47 0,75 34,97 0,25 B

B 36,97 u

Número de massa de B 37

 =

 =

=

=  + 

=

=

   

 
2. C 

Césio-137 e bário-137  são isóbaros, pois apresentam o mesmo número de massa, ou seja, 137   (soma 

da quantidade de prótons e de nêutrons presentes no núcleo).   
 
3. B 

32 64
16 29

A p n 32 64 29 35 nêutrons

S Cu

= + = − =

   

 
4. B 

a) Incorreta. A fumaça do cigarro é uma mistura formada somente por substâncias simples e 
compostas.   

 

b) Correta. 
207 209

82 84Pb e Po são isótonos.
  

74
33

207
82

58
28

112
48

209
84

14
6

As 74 33 41 nêutrons

Pb 207 82 125 nêutrons

Ni 58 28 30 nêutrons

Cd 112 48 64 nêutrons

Po 209 84 125 nêutrons

C 14 6 8 nêutrons

 − =

 − =

 − =

 − =

 − =

 − =
 

 
c) Incorreta. A queima do cigarro é considerada um processo químico, pois ocorrem reações 

químicas e rearranjos atômicos neste fenômeno.   
 

d) Incorreta. O monóxido de carbono ( )CO  é exemplo de uma substância composta pelos elementos 

carbono e oxigênio.   
 

e) Incorreta. Os elementos químicos polônio e carbono são representados pelos símbolos Po  e C,  

respectivamente.   
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5. B 

a) Incorreta. Os elementos possuem as seguintes representações: 286 288 294
113 115 117Nh, Mc, Ts  e 294

188Og.  

b) Correta. Os elementos Tennessine e Oganesson, apresentam o mesmo número de massa, sendo, 
portanto, isóbaros. 

c) Incorreta. Todos os elementos citados no texto, são artificiais, ou seja, criados em laboratório, sob 
condições específicas. 

d) Incorreta. Os elementos Tennessine e Oganesson apresentam o mesmo número de massa, sendo, 
portanto, isóbaros. 

e) Incorreta. Isótonos são elementos que apresentam o mesmo número de nêutrons, os elementos 

citados no texto apresentam, respectivamente, 173,173,177  e 106.  Portanto, apenas os elementos 

Nihonium (Nh)  e Moscovium (Mc)  são isótonos.   

 
6. B 

60 2
27Co

p 27

e 25

n A Z 60 27 33

+

−

=

=

= − = − =

   

 
7. E 

a) Incorreta. O número de massa dos dois isótopos é diferente, ou seja, 80 78.    

b) Incorreta. As abundâncias percentuais dos isótopos são diferentes.    

80

78

78,96 x% 80 (1 x%) 78

78,96 x% 80 78 x% 78

2 x% 78,96 78

0,96
2 x% 0,96 x% 0,48

2

x% 0,48 48 % ( Se)

100 % 48 % 52 % ( Se)

=  + − 

=  + − 

 = −

 =  = =

= =

− =  
 

c) Incorreta. Os isótopos do selênio possuem números de nêutrons diferentes. 
80
34

78
34

Se Número de nêutrons 80 34 46.

Se Número de nêutrons 78 34 44.

 = − =

 = − =
    

 
d) Incorreta. São o mesmo elemento 

e) Correta. Átomos isótopos são aqueles que possuem o mesmo número de prótons (número 
atômico).   

 
8. A 

O átomo ganhou 1e−  e ficou com 18 e ,−  então, o átomo neutro tem 17 e .−  

Para o átomo neutro: p e+ −=  

 

Assim, o átomo neutro apresenta 17  prótons e massa: 
A Z n

Z 17 20 37.

= +

= + =
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9. E 

Sabendo que A Z n,= +  teremos que: 

Fernanda: n 56 26 30= − =  

Gabriela: n 16 8 8= − =  

Júlia: n 40 20 20= − =  

Paulo: n 7 3 4= − =  

Pedro: n 35 17 18= − =  

 
A vencedora será a Fernanda com 30  nêutrons.   

 
10. C 

Sabemos que a massa média ponderada das massas dos isótopos é 69,7  (tabela periódica), fazendo x  

igual a porcentagem do isótopo do Ga-69,  teremos: 

68,9 u x%

70,9 u y%

68,9 x (100 x) 70,9
69,7

100

x 60%





 + − 
=

=
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Evolução dos modelos atômicos 

 

Resumo 

 

Evolução dos modelos atômicos 

A ideia de átomo na antiguidade não corresponde à mesma que se tem hoje. No século V a.C., o filósofo grego 

Leucipo e seu discípulo Demócrito imaginaram que a matéria não poderia ser infinitamente divisível, daí a 

palavra “átomo”, a = negação e tomo = divisível, ou seja, se partida variadas vezes, chegaria a uma partícula 

muito pequena, indivisível e impenetrável, e assim concluíram que toda matéria era constituída por pequenas 

partículas indivisíveis, os átomos. Essa teoria se manteve por longos anos.   

Somente no século XIX, um novo modelo para explicar de que se constituía a matéria foi apresentado. 

 

O Modelo atômico de Dalton – 1803 

John Dalton (1766 – 1844), cientista britânico retomou a ideia do átomo como constituinte básico da matéria. 

Dalton considerou os átomos como partículas pequenas, indivisíveis e indestrutíveis. Seu modelo ficou 

conhecido como “Bola de Bilhar”. Esse modelo foi considerado por cerca de 100 anos, até que um novo 

modelo surgiu. 

 
Representação do modelo atômico de Dalton: A bola de bilhar 

 

O Modelo atômico de Thomson – 1903 

O físico britânico Joseph John Thomson (1856 – 1940) concluiu, após um estudo com raios catódicos 

(emitidos de uma fonte de cátions), que o átomo não era apenas uma esfera indivisível como tinha dito Dalton. 

Em seu estudo, percebeu a existência de partículas carregadas negativamente, determinando sua relação 

entre a carga dessas partículas (que foram denominados inicialmente como corpúsculos) e a massa. 
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Experimento de Thomson com raios catódicos: Para medir a razão entre a carga e a massa do elétron, um 

feixe de raios catódicos (elétrons) passa através de um campo elétrico e de um campo magnético. De modo 

que o campo elétrico provoca desvio em um sentido, enquanto o campo magnético desvia o feixe no sentido 

oposto. Posteriormente, deduziu a existência de uma carga positiva. Seu modelo consistia em uma esfera 

maciça carregada positivamente, na qual se encontravam, incrustados, as cargas negativas. Se modelo foi 

conhecido como pudim  

de passas. 

 

Thomson e seu Modelo atômico: Esfera maciça carregada positivamente incrustada de cargas negativas, 

semelhante a um “pudim de passas”. 

 

O Modelo atômico de Rutherford – 1911 

Após a descoberta da Radioatividade, em 1911, o físico da Nova Zelândia Ernest Rutherford (1871 – 1937) e 

seus colaboradores realizaram, dentre outras, uma experiência cujo objetivo era determinar as propriedades 

das partículas alfa e sua interação com a matéria. O experimento consistiu em bombardear uma finíssima 

lâmina de ouro com partículas alfa, emitidas por polônio radioativo em uma chapa fotográfica. Com o 

experimento, ele percebeu que algumas partículas atravessavam a lâmina sem sofrer desvio, enquanto outras 

eram desviadas e uma parte delas era ricocheteada. 
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Experimento de Rutherford: Partículas alfa (emitidas por Polônio radioativo) bombardeando uma fina lâmina 

de ouro para uma chapa fotográfica (detector de partículas). 

O físico chegou à conclusão de que a maioria das partículas atravessou a lâmina sem desviar, pois o átomo 

é constituído em grande parte por espaço vazio. As outras partículas que sofreram desvio provavelmente 

foram repelidas pelo núcleo, devido à positividade de suas cargas. E, por fim, as que ricochetearam foram 

também repelidas pelo núcleo. 

 

 
Conclusões de Rutherford a respeito do desvia de algumas partículas. 

 

Baseado nesta experiência, Rutherford elaborou um modelo que ficou conhecido como “Modelo planetário”, 

em que o átomo possuía um núcleo, onde estaria concentrada a maior parte da massa do átomo, e era envolto 

por elétrons girando em elipses (a eletrosfera, isto é, a maior parte de volume atômico). 
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Modelo planetário de Rutherford: o átomo com um núcleo, onde está concentrada a maior parte de sua massa, 

envolto por elétrons girando na eletrosfera. A principal falha no modelo de Rutherford foi não considerar que 

os elétrons, como partículas carregadas girando ao redor do núcleo, gradativamente perderiam energia 

e atingiriam o núcleo. O próximo modelo estava baseado nesta hipótese e em estudos da teoria quântica.  

 

O Modelo atômico de Bohr – 1913 

O físico dinamarquês, Neils Bohr (1885-1962) propôs um modelo que seria formado por um núcleo positivo 

com uma parte periférica, onde giravam os elétrons. Ainda semelhante ao modelo de Rutherford, a diferença 

entre estes era que para Bohr, os elétrons giravam, sem emitir ou absorver energia, em órbitas circulares, as 

quais ele denominou níveis de energia ou camadas. 

 

Modelo atômico de Bohr: um núcleo positivo com uma parte periférica, onde os elétrons, sem emissão ou 

absorção de energia giravam em órbitas circulares (camadas ou níveis de energia). 

 

O Modelo atômico de  Sommerfeld – 1915 

O físico alemão Arnold Johannes Wilhelm Sommerfeld, em 1915, estudando os espectros de emissão de 

átomos mais complexos que o hidrogênio, admitiu que em cada camada eletrônica (n) havia 1 órbita circular 

e (n-1) órbitas elípticas com diferentes características. Essas órbitas elípticas foram então chamadas de 

subníveis ou subcamadas e caracterizadas por l,onde l=0, l=1, l=2 e l=3 são respectivamente os subníveis s, 

p, d e f. Por exemplo, na 4ª camada há uma órbita circular e três elípticas. 

 

Modelo dos orbitais atômicos 

• Princípio da dualidade partícula-onda (De Broglie) 

• Princípio da incerteza de Heisenberg – não é possível calcular a posição e a velocidade de um elétron, 

num mesmo instante. 

• Orbital – região do espaço ao redor do núcleo onde é máxima a probabilidade de encontrar um elétron. 
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Ele propôs este modelo através na teoria da relatividade de Einstein e da teoria quântica, assim podendo 

explicar detalhes dos espectros. Como ele complementou o que Bohr não conseguia explicar 

satisfatoriamente para átomos além dos hidrogenóides, o modelo ficou conhecido como Bohr-Sommerfeld. 

A energia do elétron seria determinada pela distância em que se encontrava do núcleo e pelo tipo de órbita 

que descreve. 

 

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

 

 

 

  

https://dex.descomplica.com.br/lista/extensivo-enem-evolucao-dos-modelos-atomicos/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=química&utm_term=atomistica
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Exercícios 

 

1. A figura seguinte representa um fenômeno ocorrido ao atritar um pente em uma flanela e depois 
aproximá-lo de papel picado pelo fato de o pente ficar eletrizado por atrito. 

 

 
 

Tendo em vista a evolução dos modelos atômicos, de Dalton até Bohr, o primeiro modelo que explica o 
fenômeno da eletrização é o de  

a) Bohr.    
b) Dalton.    
c) Thomson.     
d) Rutherford.   

e) Sommerfeld   
   
2. Desde a Grécia antiga, filósofos e cientistas vêm levantando hipóteses sobre a constituição da matéria. 

Demócrito foi uns dos primeiros filósofos a propor que a matéria era constituída por partículas muito 
pequenas e indivisíveis, as quais chamaram de átomos. A partir de então, vários modelos atômicos 
foram formulados, à medida que novos e melhores métodos de investigação foram sendo 
desenvolvidos. A seguir, são apresentadas as representações gráficas de alguns modelos atômicos:  

 

 
Assinale a alternativa que correlaciona o modelo atômico com a sua respectiva representação 
gráfica.  

a) I - Thomson, II - Dalton, III - Rutherford-Bohr.    
b) I - Rutherford-Bohr, II - Thomson, III - Dalton.    
c) I - Dalton, II - Rutherford-Bohr, III - Thomson.    
d) I - Dalton, II - Thomson, III - Rutherford-Bohr.    
e) I - Thomson, II - Rutherford-Bohr, III - Dalton.    
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3. Analise a seguinte charge: 
 

 
 

As estudantes Eugênia e Lolita estão falando, respectivamente, sobre os modelos atômicos de  

a) Dalton e Thomson.    
b) Dalton e Rutherford-Bohr.    
c) Thomson e Rutherford-Bohr.    
d) Modelo Quântico e Thomson.    
e) Rutherford-Bohr e Modelo Quântico.    

  
Texto para a próxima questão:  
Leia o texto a seguir e responda à(s) questão(ões). 
 
No interior do tubo da lâmpada fluorescente existem átomos de argônio e átomos de mercúrio. Quando a 

lâmpada está em funcionamento, os átomos de Ar  ionizados chocam-se com os átomos de Hg.  A cada 

choque, o átomo de Hg  recebe determinada quantidade de energia que faz com que seus elétrons passem 

de um nível de energia para outro, afastando-se do núcleo. Ao retornar ao seu nível de origem, os elétrons do 

átomo de Hg  emitem grande quantidade de energia na forma de radiação ultravioleta. Esses raios não são 

visíveis, porém eles excitam os elétrons do átomo de P  presente na lateral do tubo, que absorvem energia e 
emitem luz visível para o ambiente.  
 
 

4. O modelo atômico capaz de explicar o funcionamento da lâmpada fluorescente é  

a) Modelo de Dalton.    

b) Modelo de Thomson.    

c) Modelo de Rutherford.     

d) Modelo de Böhr.    

e) Modelo de Proust 
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5. Para termos ideia sobre as dimensões atômicas em escala macroscópica podemos considerar que se 
o prédio central da Universidade Estadual de Goiás, em Anápolis, fosse o núcleo do átomo de 

hidrogênio, a sua eletrosfera pode estar a aproximadamente 1000 km.  Dessa forma, o modelo atômico 

para matéria é uma imensidão de vácuo com altas forças de interação.  

Considerando-se a comparação apresentada no enunciado, a presença de eletrosfera é coerente com 
os modelos atômicos de   

a) Dalton e Bohr.     

b) Bohr e Sommerfeld.     

c) Thompson e Dalton.     

d) Rutherford e Thompson.     

e) Dalton e Sommerfeld 
   
6. Trata-se de um modelo no qual os átomos de um mesmo elemento químico possuem propriedades 

iguais. A união desses átomos na formação de compostos ocorre em proporções numéricas fixas e a 
reação química dos mesmos envolve apenas combinação, separação e rearranjo. 

Essa descrição refere-se ao modelo atômico de  

a) Bohr.    

b) Dalton.    

c) Thomson.    

d) Rutherford.    

e) Lavoisier 

  
Texto para a próxima questão:  
Um aluno recebeu, na sua página de rede social, uma foto mostrando fogos de artifícios. 
No dia seguinte, na sequência das aulas de modelos atômicos e estrutura atômica, o aluno comentou com o 
professor a respeito da imagem recebida, relacionando-a com o assunto que estava sendo trabalhado, 
conforme mostra a foto. 

 
 

Legenda das cores emitidas 

Na Ba Cu Sr Ti 

amarelo verde azul vermelho branco metálico 
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7. O aluno comentou corretamente que o modelo atômico mais adequado para explicar a emissão de 
cores de alguns elementos indicados na figura é o de  

a) Rutherford-Bohr.    

b) Dalton.    

c) Proust.    

d) Rutherford.    

e) Thomson.    
   
8. As investigações realizadas pelos cientistas ao longo da história introduziram a concepção do átomo 

como uma estrutura divisível, levando à proposição de diferentes modelos que descrevem a estrutura 
atômica. 
O modelo que abordou essa ideia pela primeira vez foi o de  

a) Bohr.    

b) Dalton.    

c) Thomson.    

d) Rutherford.   

e) Sommerfeld  
   
9. O filme “Homem de Ferro 2” retrata a jornada de Tony Stark para substituir o metal paládio, que faz 

parte do reator de seu peito, por um metal atóxico. Após interpretar informações deixadas por seu pai, 
Tony projeta um holograma do potencial substituto, cuja imagem se assemelha à figura abaixo. 

 

 
 

Essa imagem é uma representação do modelo de  

a) Rutherford.    

b) Thomson.    

c) Dalton.    

d) Bohr.    

e) Gay-Lussac 
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10. Um laboratório brasileiro desenvolveu uma técnica destinada à identificação da origem de “balas 
perdidas”, comuns nos confrontos entre policiais e bandidos. Trata-se de uma munição especial, 
fabricada com a adição de corantes fluorescentes, visíveis apenas sob luz ultravioleta. Ao se disparar 
a arma carregada com essa munição, são liberados os pigmentos no atirador, no alvo e em tudo o 
que atravessar, permitindo rastrear a trajetória do tiro. 

Adaptado de MOUTINHO, Sofia. À caça de evidências. Ciência Hoje, maio, 24-31, 2011. 

 
Qual dos modelos atômicos a seguir oferece melhores fundamentos para a escolha de um 
equipamento a ser utilizado na busca por evidências dos vestígios desse tipo de bala?  

a) Modelo de Dalton.    

b) Modelo de Thompson.    

c) Modelo de Rutherford-Bohr.    

d) Modelo de Dalton-Thompson.    

e) Modelo de Rutherford- Thompson.    
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Gabarito 

 

1. C 
Thomson introduziu o conceito da natureza elétrica da matéria, onde o átomo seria positivo com cargas 
negativas incrustadas.   

 
2. D 

I. Dalton, que propôs uma ideia de átomo: maciço, indivisível e indestrutível, semelhante a um “bola de 
bilhar”. 

II. Thomson, sua proposta era que o átomo seria uma esfera positiva, com cargas negativas 
incrustadas. 

III. Rutherford-Bohr, baseado no experimento, onde bombardeou com partículas alfa, uma fina lâmina 
de ouro, constatou que o átomo era composto por imensos espaços vazios, onde os elétrons orbitam 
ao redor de um núcleo pequeno e positivo, numa região chamada de eletrosfera.   

 
3. C 

No caso da Eugênia, o modelo atômico a qual se refere é o de Thomson que ficou conhecido como 
“pudim de passas” , modelo que introduziu a natureza elétrica da matéria, pois para ele o átomo era uma 
esfera positiva com cargas negativas incrustadas. 
Para a estudante Lolita, a ideia de “cebola” remete a ideia dos níveis de energia propostos por Rutherford-
Bohr.   

 
4. D 

Segundo o modelo proposto, pelo cientista Niels Böhr, o elétron ao ganhar energia salta para um nível 
energético maior que o anterior e ao perder a energia que ganhou, ele retorna ao estado fundamental, 
emitindo essa energia em forma de fóton, com comprimento de onda específico de cada elemento.   

 
5. B 

Para Thompson e Dalton o átomo não tinha eletrosfera. Somente a partir do modelo de Rutherford foi 
constatado que o átomo possuía um núcleo denso e pequeno e os elétrons ficariam girando ao redor 
desse núcleo na eletrosfera. 
Este modelo foi aperfeiçoado por Niels Bohr que afirmou que os elétrons giravam em níveis definidos de 
energia. 
Para Sommerfield a energia do elétron poderia ser determinada pela distância em que se encontrava do 
núcleo e pelo tipo de órbita que descreve.   

 
6. B 

Segundo Dalton os átomos eram esferas maciças, indivisíveis e indestrutíveis, semelhantes as “bolas de 
bilhar” e ainda segundo esse cientista átomos de um mesmo elemento são iguais em suas propriedades, 
se unem em proporções definidas na formação de novas substâncias e não podem ser criados ou 
destruídos apenas reorganizados na formação de novas substâncias.   

 
7. A 

Böhr intuiu que deveriam existir muitos comprimentos de onda diferentes, desde a luz visível até a 
invisível. Ele deduziu que estes comprimentos de onda poderiam ser quantizados, ou seja, um elétron 
dentro de um átomo não poderia ter qualquer quantidade de energia, mas sim quantidades específicas 
e que se um elétron caísse de um nível de energia quantizado (nível de energia constante) para outro 
ocorreria a liberação de energia na forma de luz num único comprimento de onda.   
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8. C 
Thomson verificou que os raios catódicos podem ser desviados na presença de um campo elétrico. 

 
 

Observe que na figura anterior o feixe de partículas que sai do polo negativo (cátodo) sofre um desvio 
acentuado em direção à placa positiva.  
Thomson concluiu com um experimento semelhante ao descrito na figura anterior que as partículas do 
raio catódico têm carga negativa. Essas partículas são chamadas de elétrons, e a ideia do átomo divisível 
foi provada.   

 
9. A 

Rutherford imaginou que o átomo seria composto por um núcleo positivo e muito pequeno, hoje se sabe 
que o tamanho do átomo varia de 10.000 a 100.000 vezes maior do que o tamanho do seu núcleo. Ele 
também acreditava que os elétrons giravam ao redor do núcleo e neutralizavam a carga positiva do 
núcleo. 
Este modelo foi difundido no meio científico em 1911. Rutherford sugeriu que o átomo pareceria com o 
nosso sistema solar no qual o Sol seria o núcleo e os planetas seriam os elétrons.   

 
10. C 

O modelo de Böhr oferece melhores fundamentos para a escolha de um equipamento a ser utilizado na 
busca por evidências dos vestígios. 

 
A partir das suas descobertas científicas, Niels Böhr propôs cinco postulados: 

1º) Um átomo é formado por um núcleo e por elétrons extranucleares, cujas interações elétricas seguem 
a lei de Coulomb. 

2º) Os elétrons se movem ao redor do núcleo em órbitas circulares. 

3º) Quando um elétron está em uma órbita ele não ganha e nem perde energia, dizemos que ele está em 
uma órbita discreta ou estacionária ou num estado estacionário. 

4º) Os elétrons só podem apresentar variações de energia quando saltam de uma órbita para outra. 

5º) Um átomo só pode ganhar ou perder energia em quantidades equivalentes a um múltiplo inteiro 
(quanta).   
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Métodos de separação de mistura heterogêneas: aprofundamento 

 

Resumo 

 

Os métodos de separação de misturas heterogêneas são algumas das técnicas mais frequentemente 

utilizadas tanto em laboratório quando na indústria e no cotidiano. Eles exploram as diferenças nas 

características dos constituintes das misturas. São eles: 

Filtração 

Operação utilizada para separar misturas sólido-líquido ou sólido-gás. Consiste no uso de um meio 

poroso pelo qual somente o fluido pode passar. O fluido que atravessa o filtro é chamado filtrado e pode 

conter pequenas partículas sólidas capazes de atravessar os poros do filtro. O material sólido retido é 

frequentemente chamado de torta. 

A filtração pode ser acelerada utilizando um sistema de sucção a vácuo utilizando a vidraria 

denominada kitassato conectado a uma bomba de vácuo: 

 

Decantação 

Processo em que se separa misturas líquido-sólido ou líquido-líquido. Baseia-se na diferença de 

densidade dos componentes, que faz com que o mais denso se deposite no fundo de um recipiente. O 

componente líquido de uma mistura líquido-sólido pode ser removido vertendo o recipiente ou através de 

sifonação. Misturas líquidas podem ser decantadas em um funil de separação (figura ao lado), que permite 

retirar o componente menos denso através de uma torneira.  
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Sifonação 

A sifonação consiste no uso de um tubo para fazer com que um líquido flua para fora de um 

recipiente sem bombeamento, mas fazendo uso da força da gravidade que carrega o líquido até uma altura 

menor que a da superfície do líquido no recipiente original. 

 

Centrifugação 

É uma decantação forçada em que se faz uso da rotação em alta velocidade para que a força 

centrífuga acelere a separação por diferença de densidade dos componentes da mistura. É capaz de separar 

dispersões que normalmente não se separariam por decantação como os coloides (sangue, leite, etc.). 

Separação magnética ou imantação 

Extrai componentes com propriedade magnética de uma mistura através do uso de um ímã (ou 

eletroímã). É muito utilizada na exploração de minérios magnéticos e para reciclagem de materiais 

magnéticos presentes no entulho. 

Dissolução fracionada 

Método utilizado para separar misturas sólidas em que os componentes apresentam diferença na 

sua solubilidade. Dissolve-se um dos componentes utilizando um solvente incapaz de dissolver o(s) outro(s). 

Em seguida, uma filtração permite separar o componente solúvel do resto da mistura. 

Ventilação 

É usada para misturas de sólidos com densidades muito distintas. Por meio da aplicação corrente de 

ar sobre a mistura, os componentes menos densos são carregados e os mais densos permanecem. Exemplo: 

beneficiamento de arroz (separação dos grãos de sua palha). 

Levigação 

Também separa misturas de sólidos e se baseia na diferença de densidades. Utiliza-se a água para 

arrastar os componentes mais leves e manter os mais densos no fundo de um recipiente. É utilizada para 

separar o ouro de areia e cascalhos no garimpo. 
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Flotação 

Método em que se adiciona ar a uma suspensão de partículas pequenas. Essas partículas se aderem 

às bolhas e formam uma espuma na superfície, o que permite separar os componentes. 

 

Também chamado de flotação ou flutuação é o procedimento que separa misturas sólidas a partir da 

introdução de um líquido com densidade intermediária que não dissolva os componentes. Desta forma é 

possível separar os sólidos que flutuarem daqueles que decantarem. 

Peneiração ou tamisação 

É a separação de sólidos com base em diferenças de diâmetro das partículas. Consiste em passar a 

mistura sólida por uma malha com poros de tamanho definido. Normalmente não é utilizada para separar 

componentes diferentes, mas categorizar partículas de um determinado sólido pelo tamanho. Isto se chama 

análise granulimétrica.  
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Exercícios 

 

1. Considere as seguintes misturas heterogêneas de sólidos: 

I. Amendoim torrado e suas cascas. 

II. Serragem e limalha de ferro. 

III. Areia e brita. 

Assinale a opção que apresenta, respectivamente, os processos que permitem a separação das frações 

das misturas acima.  

a) Levigação, imantização e ventilação.    

b) Destilação simples, flotação e peneiração.    

c) Ventilação, flutuação e peneiração.    

d) Peneiração, separação magnética e flotação.    

e) Peneiração, ventilação e centrifugação.    
   

2. Leia a receita de vinho caseiro de laranja. 
 

Ingredientes 

- 3  litros de suco puro de laranja 

- 1,5 kg  de açúcar cristal 

- 1 litro de água 

- 1 colher (chá) de fermento para pão 

 

Modo de preparo 

1. Em um recipiente grande misture bem o açúcar e a água. 

2. Coe o suco de laranja, junte o fermento e acrescente essa mistura ao recipiente grande. 

3. Coloque em um garrafão de 4,6  litros e tampe com rolha de cortiça, atravessada por uma 

mangueira descartável. 

4. Usando parafina ou cera de abelha, vede bem a junção da rolha com o garrafão, para evitar a 

entrada de ar. 

5. Mergulhe a outra extremidade da mangueira num pote com água. Se a água do pote ficar suja, 

troque-a. 

6. Deixe por 30  a 45  dias em um local escuro para a fermentação. 

7. O processo termina quando a formação de bolhas na água diminui. Vê-se também na parte de 

baixo do garrafão uma camada de resíduos (borra). 

8. Retire o sobrenadante pela parte de cima do garrafão, embale em garrafas e conserve-as deitadas 

em local escuro por mais 30 dias, bem tampadas. 

Disponível em: www.tudogostoso.com.br. Adaptado. 

 

Quais os métodos de separação de misturas usados na preparação do vinho de laranja? 
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3.   

 

Substância 

Química 

Temperatura de fusão, 

C  a 1,0 atm  

Densidade 
3(gcm , 20 C)−   

Solubilidade em 

água, 25 C  

Cloreto de prata 455  5,56  Insolúvel 

Cloreto de sódio 801 2,16  Solúvel 

 

O cloreto de prata, AgCl, utilizado em materiais cirúrgicos, e o cloreto de sódio, NaCl, utilizado na 

preparação e conservação de alimentos, são sólidos brancos que podem ser diferenciados a partir de 

propriedades específicas, como as apresentadas na tabela. 

 

Com base na análise da informação, dos dados da tabela e nos processos de separação de misturas, 

é correto afirmar:  

a) A diferença entre o valor da temperatura de fusão do AgCl(s) e a do NaCl(s) é justificada pelo maior 

valor da massa molar do cloreto de sódio.    

b) O processo inicial utilizado na separação dos componentes de uma mistura formada por AgCl(s) e 

NaCl(s) é de dissolução de um dos seus componentes seguido de filtração.    

c) O volume ocupado por 1,0 kg de cloreto de prata é maior do que o ocupado por igual massa de 

cloreto de sódio, na mesma temperatura.    

d) As interações eletrostáticas entre cátions e ânions no cloreto de prata são mais intensas do que 

entre os íons do cloreto de sódio.    

e) A destilação fracionada é o método adequado para separar os componentes da mistura formada 

por cloreto de prata e água.    

   

4. Em relação aos processos de separação de mistura de sólidos, assinale a alternativa correta.  

a) O funil de bromo (separação) é o método mais indicado para separar dois sólidos.    

b) A destilação é o processo mais utilizado na separação de sólidos miscíveis.    

c) A imantação é uma técnica que pode ser utilizada para separar uma mistura de sólidos, 

dependendo das propriedades magnéticas dos componentes da mistura.    

d) Uma mistura de sólidos é impossível de separar.    

e) A filtração a vácuo é o processo mais indicado nesse tipo de separação.    
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5. Em uma cooperativa de reciclagem foi triturada uma mistura dos plásticos polietileno tereftalato (PET), 

polietileno de alta densidade (PEAD), policloreto de vinila (PVC) e poliestireno (PS), cujas densidades 

são 1,38 g/mL, 0,96 g/mL, 1,25 g/mL e 1,06 g/mL, respectivamente. 

A separação dos grânulos plásticos obtidos após a trituração foi feita colocando-se a mistura em 

soluções apropriadas, conforme o esquema a seguir: 

 

 

 

a) Cite o nome da técnica empregada na separação dos diferentes tipos de plástico. Para qual tipo 

de misturas tal técnica pode ser utilizada? 

b) Quais são os plásticos correspondentes às letras W, X, Y e Z, respectivamente?   

 

6. Se tentarmos filtrar água barrenta, verificamos que as partículas são tão finas que atravessam o filtro. 

Por esse motivo, nas estações de tratamento de água adiciona-se sulfato de alumínio à água e, em 

seguida, adiciona-se, pouco a pouco, hidróxido de cálcio, de tal forma que ocorra uma desestabilização 

das micropartículas em suspensão presentes na água bruta que, seguido de um processo de agitação 

lento, promoverá a formação de partículas maiores denominadas flocos, que são facilmente 

sedimentáveis, dessa maneira podemos separar “água limpa” por:   

a) filtração.    

b) peneiração.    

c) destilação simples.    

d) destilação fracionada.    

e) evaporação do precipitado.    

     

7. Um estudante de química necessitou fazer uma filtração, a vácuo, de uma mistura de sulfato de cobre 

pentahidratado e hidróxido de sódio. Para atingir seu objetivo, utilizou alguns equipamentos entre os 

quais estava um  

a) condensador.    

b) kitassato.    

c) balão volumétrico.    

d) funil analítico.    

e) tubo de ensaio. 
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8. Um sistema heterogêneo G é constituído por uma solução verde claro e um sólido marrom. Esse 

sistema foi submetido ao seguinte esquema de separação: 

 

 

 

Ao destilar-se o líquido Q  sob pressão constante de 1 atmosfera, verifica-se que sua temperatura de 

ebulição variou entre 115 °C e 130 °C. 

Considerando o esquema acima, assinale a afirmação verdadeira.  

a) A operação 1 é uma destilação simples.    

b) O sistema heterogêneo G tem, no mínimo, 4componentes.    

c) A operação 2 é uma decantação.    

d) O líquido incolor Q é uma substância pura.    

e) O líquido incolor Q é uma mistura heterogênea. 
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9. Leia o texto a seguir:  
“O roteiro de Paracatu de Baixo se repete ao longo das dezenas de cidades e distritos diretamente 

afetados na região: falta de informação, falta de suporte, descaso, medo. Em Barra Longa, município a 

60 km do local do rompimento, a lama chegou doze horas depois, também sem aviso prévio. Rafaela 

Siqueira Mol, comerciante, lembra que a madrugada do dia 5 de novembro foi de terror. Ela ajudava sua 

tia, dona Margarida, a retirar seus materiais de bordado – em preparação para uma feira de artesanato 

– quando a água chegou, tão pesada que foi difícil abrir a porta da casa para sair. ‘O rio estava enchendo 

devagar. Vinha muita sujeira, mas o pessoal falava que nem do leito ia sair. Lá para as três horas da 

manhã um policial disse que tudo seria alagado’, lembra.  

Os caminhos da mineração até a lama – O processo de mineração funciona mais ou menos assim: 

identifica-se uma mina (morro ou serra) com concentração de ferro. As mineradoras começam a lavrar, 

que é o processo de extração do minério, com explosivos para desmontar a rocha. Depois, o minério 

vai para britagem e moagem, para reduzir o tamanho do grão, até que o ferro vire pó. Isso é feito em 

usinas específicas e não leva água. Onde se aloca esse resíduo, o solo fica impróprio para agricultura 

ou qualquer outra atividade.”  

Disponível em: <http://www.brasildefato.com.br/>.  

 

Analisando o texto, o qual retrata parte do acidente ambiental em Mariana, assinale a alternativa 

CORRETA.  

a) Uma das etapas de refinação do minério de ferro é a flotação, a qual é utilizada com a ajuda de um 

líquido com densidade intermediária em relação aos componentes da mistura.    

b) Podemos separar o referido minério de ferro através da dissolução fracionada e, posteriormente, 

imantação, de uma só vez.    

c) Uma das etapas do processo de refino do minério dá-se por destilação fracionada, utilizado em 

separações de misturas heterogêneas.    

d) O minério de ferro bruto será utilizado na fabricação de ligas iônicas, como o aço.    

e) A mistura água com lama, proveniente do desastre ambiental, contém metais pesados.    

 

10. O gás dióxido de enxofre (SO2) pode ser produzido pela decomposição do tiossulfato de sódio 
(Na2S2O3) conforme a equação descrita, reagindo com a água da atmosfera e produzindo a chuva ácida. 
Em altas concentrações, esse gás reage ainda com a água dos pulmões formando ácido sulfuroso 
(H2SO3) o que provoca hemorragias. 

 

2
2 3 (aq) 3 (aq) (s) 2(g) 2 ( )S O 2H O S SO 3H O− ++ → + +  

 

Cite um procedimento físico que pode ser empregado para separar o enxofre sólido da mistura 

resultante da decomposição do tiossulfato de sódio. Justifique sua resposta. 
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Gabarito 

 

1. C 

I. Amendoim torrado e suas cascas: pode-se utilizar a ventilação. A porção menos densa é “arrastada” 

pelo ar soprado. 

II. Serragem e limalha de ferro: pode-se utilizar a flutuação. A porção menos densa flutua em um 

líquido, neste caso serragem flutua na água. 

III. Areia e brita: pode-se utilizar a peneiração. As porções são separadas de acordo com o tamanho 

dos grãos.   

 

2. Métodos de separação de misturas usados na preparação do vinho de laranja: 

Peneiração ou filtração; decantação ou sifonação. 

 

3. B 

Como o cloreto de sódio (NaCl) é solúvel em água e o cloreto de prata (AgCl) é praticamente insolúvel, 

dissolve-se o primeiro sal e filtra-se a mistura obtida.   

 

4. C 

a) Incorreta. O funil de bromo, separa dois líquidos imiscíveis. 

b) Incorreta. A destilação é o processo mais indicado para separar misturas miscíveis de líquido–

líquido ou sólido–líquido. 

c) Correta. A imantação separa dois sólidos, desde que um deles apresente propriedades magnéticas. 

d) Incorreta. Existem vários processos de separação de dois sólidos, como a fusão fracionada ou a 

imantação, por exemplo. 

e) Incorreta. A filtração a vácuo assim como a filtração comum, separa substâncias imiscíveis, do tipo, 

sólido–líquido.   

 

5.  

a) A técnica empregada nesse caso é a flutuação, usada para separar misturas de sólidos adicionando 

líquido de densidade intermediária. 

 

b) Plástico W: esse plástico deve ser menos denso que a água para que possa flutuar, ou seja, d < 1,00 

g/mL. O plástico que satisfaz essa condição é o PEAD cuja densidade é de 0,96 g mL.  

Plástico X: deverá apresentar densidade menor que a solução de NaCl 20% (1,15 g/mL) o único 

possível dentre os listados, é o poliestireno, cuja densidade é de 1,06 g/mL. 

Por último, tem-se os plásticos menos denso e mais denso que a solução de CaCl2 . 2 H2O 32% (d = 

1,30 g/mL), dentre aqueles que ainda não foram separados estão o PVC cuja densidade é de 1,25 

g/mL (plástico Y) que irá flutuar e o plástico Z, mais denso, será o PET cuja densidade é de 1,38 g/mL   
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6. A 

Podemos separar “água limpa” por filtração ou decantação após o processo citado. 

A coagulação ou floculação é feita com o uso de hidróxido de cálcio, conforme a reação: 

 

2 2 4 3 3 43Ca(OH) A (SO ) 2A (OH) 3CaSO+ → +  

 

O hidróxido de alumínio (Al(OH)3) obtido, que é uma substância insolúvel em água, permite reter em sua 

superfície muitas das impurezas presentes na água.   

 

7. B 

O processo de filtração pode ser acelerado pela filtração acelerada ou a vácuo, onde uma trompa de 

vácuo (bomba hidráulica) altera (diminui) a pressão do ar existente na parte interior do kitassato, o que 

permite um mais rápido escoamento do líquido devido à diferença de pressão interna e externa.   

 

8. B 

Operação 1: pode ser uma filtração ou decantação. 

Operação 2: destilação simples. 

 

Sistema heterogêneo (G): separação em duas fases, uma sólida (sólido (J), marrom) e outra líquida (L). 

Conclusão: um componente sólido (J). 

 

Líquido verde claro (L): separação em duas outras fases, um sólido verde (M) e um líquido incolor (Q). 

A temperatura de ebulição variou entre 115 °C e 130
 
°C ou seja, pertence a uma mistura pois não foi 

constante. 

Conclusão: o sólido verde é constituído por um componente e o líquido incolor é constituído por dois ou 

mais componentes. 

Conclusão final: o sistema heterogêneo G poderia ser constituído por quatro componentes.   

 

9. A 

No processo de flotação utiliza-se um líquido de densidade intermediária para separar fases que 

apresentam densidades diferentes. 

 

10. Procedimento físico: filtração. Pois, o filtro retém o enxofre sólido que é insolúvel em água. 
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Métodos de separação de mistura homogêneas, tratamento de 

água e esgoto: aprofundamento 

 

Resumo 

 

Separação de misturas homogêneas 

Uma mistura é formada por duas ou mais substâncias puras, elas podem ser classificadas 

em homogêneas ou heterogêneas. A diferença entre elas é que a mistura homogênea é uma solução que 

apresenta uma única fase enquanto a heterogênea pode apresentar duas ou mais fases.  

 

Destilação é um processo físico que serve para desdobrar as misturas homogêneas, como as soluções 

de sólidos em líquidos (destilação simples) ou as soluções de dois ou mais líquidos (destilação fracionada).  

 

Destilação Simples 

A destilação simples serve para a separação de uma mistura homogênea de sólido e líquido, como 

NaCl e H2O, por exemplo. É importante que os pontos de ebulição das duas substâncias sejam bastante 

diferentes. A solução é colocada em um balão de destilação, feito de vidro com fundo redondo e plano, que é 

esquentado por uma chama. A boca do balão é tampada com uma rolha, junto com um termômetro. O balão 

possui uma saída lateral, inclinada para baixo, na sua parte superior. Nessa saída é acoplado o condensador. 

O condensador é formado por um duto interno, onde em volta desse duto passa água fria corrente. Esse duto 

desemboca em um béquer ou erlenmeyer.  

A solução no balão é esquentada, até que o líquido com menor ponto de ebulição comece a evaporar. 

Ao evaporar, ele só tem o condensador como caminho a seguir. As paredes do condensador são frias, pois a 

sua volta passa água fria. Ao entrar em contato com essas paredes frias, o vapor se condensa, retornando ao 

estado líquido. Após algum tempo, todo o líquido de menor ponto de ebulição terá passado para o béquer, e 

sobrará a outra substância, sólida, no balão de vidro. 

 

 

 

 

 

https://www.infoescola.com/quimica/misturas-homogeneas/
https://www.infoescola.com/fisico-quimica/pontos-de-fusao-e-ebulicao/
https://www.infoescola.com/materiais-de-laboratorio/balao-de-destilacao/
https://www.infoescola.com/materiais-de-laboratorio/condensador/
https://www.infoescola.com/materiais-de-laboratorio/bequer/
https://www.infoescola.com/materiais-de-laboratorio/balao-de-erlenmeyer/
https://www.infoescola.com/fisico-quimica/evaporacao/
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Destilação Fracionada 

Quando destilamos dois líquidos miscíveis entre si, a separação tende a ser melhor quanto maior for a 

diferença entre as temperaturas de ebulição dos dois líquidos; nesse caso o líquido mais volátil destila em 

primeiro lugar. Evidentemente, a separação não será possível no caso das misturas azeotrópicas. É o que 

acontece com uma mistura de aproximadamente 96% de álcool comum e 4% de água, em volume, que destila 

inalterada a 78,1 °C. O aparato de destilação fracionada é constituído por um balão de vidro com fundo plano, 

que é aquecido por uma chama. Nesse balão está a mistura homogênea. Na boca do balão está presa 

uma coluna de fracionamento, com bolinhas de vidro no seu fundo (geralmente). No topo da coluna de 

fracionamento está um termômetro, e na lateral, há uma saída para um condensador. O condensador é feito 

por um tubo interior, que será envolvido externamente por água fria. Ao final do condensador está um béquer. 

No balão de vidro é colocada a mistura. Ao ser aquecida, a substância de menor ponto de ebulição irá 

evaporar primeiro, e logo em seguida, a outra substância vai evaporar também. Porém, ao encostar nas 

bolinhas da coluna de fracionamento, a segunda substância vai condensar, voltando para o balão, e a outra 

substância continuará subindo, até encontrar o condensador. O termômetro serve para manter uma 

temperatura constante, um pouco acima do maior ponto de ebulição. Ao final do processo, o béquer conterá 

o líquido mais volátil, e o balão de vidro terá o líquido menos volátil. 

 

 

 

Reciclagem de água e esgoto 

O tratamento de água destinada a consumo humano é feito em Estações de Tratamento de Água (ETA). 

A água captada pelas ETA para tratamento e posterior distribuição provém de rios, represas, lagos ou do 

subsolo. Para que a água possa ser distribuída por toda a cidade, são construídas canalizações feitas com 

tubos, denominadas adutoras, que podem ter dezenas de quilômetros de comprimento. 

 A quantidade de água de um rio ou de uma represa depende da quantidade de chuva na região e, 

portanto, da estação climática. Durante um período de estiagem, o nível de água costuma baixar muito. 

Quando isso ocorre, normalmente falta água na cidade. Por isso, é necessário armazenar a água durante os 

períodos de chuva, para que ela não venha a faltar na época da estiagem. Isso é feito em reservatórios 

próprios ou, algumas vezes, em barragens e açudes. As cidades que se localizam em regiões distantes de 

rios ou lagos precisam utilizar a água do subsolo. Essa água provém da chuva que penetra no chão e que vai 

se infiltrando pela areia, pelas fendas e pelos poros das rochas. Com o tempo, a água alcança uma camada 

de rocha ou de outro material impermeável, e o solo fica saturado de água; forma-se, assim, a chamada 

camada aquífera. Escavando-se poços que cheguem abaixo do limite superior da camada aquífera, pode-se 

bombear a água até a superfície (veja esquema abaixo).  

https://www.infoescola.com/quimica/destilacao/
https://www.infoescola.com/materiais-de-laboratorio/balao-de-destilacao/
https://www.infoescola.com/materiais-de-laboratorio/condensador/
https://www.infoescola.com/materiais-de-laboratorio/bequer/
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Tanto a água proveniente de rios, lagos e represas como a proveniente do subsolo estão sujeitas à 

poluição; assim, antes de ser distribuída para as residências, a água precisa passar por uma série de 

tratamentos para melhorar seu aspecto e eliminar os tipos mais comuns de contaminantes. Dessa forma, a 

água captada nos mais diversos mananciais – rios, lagos ou poços – é encaminhada por meio de túneis para 

o tanque de entrada das ETA. Grades colocadas em lugares estratégicos impedem a passagem de peixes, 

plantas e detritos. 
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Exercícios 

 

1. A água potável consumida pela população de Teresina é captada do rio Parnaíba e tratada nas estações 

de tratamento de água da AGESPISA, denominadas ETA I, ETA II, ETA III e ETA IV, produzindo um volume 

mensal médio de 6 bilhões de metros cúbicos de água tratada. Uma das etapas do tratamento de água 

consiste na aglutinação de partículas, as quais, por possuírem dimensões reduzidas e baixa densidade, 

apresentam dificuldade de sedimentação. Esta etapa é denominada: 

a) aeração.  

b) decantação. 

c) floculação.  

d) sifonação. 
 

2. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, escolhendo, em seguida, a opção correspondente 
à numeração correta, de cima para baixo 

 

 

a) 1 - 4 - 5 - 2 - 3  

b) 1 - 5 - 4 - 3 - 2 

c) 3 - 2 - 4 - 5 -1 

d) 3 - 5 - 4 - 2 – 1 

e) 5 - 1 - 3 - 4 – 2 
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3. O petróleo é uma das mais importantes fontes naturais de compostos orgânicos. Por destilação 
fracionada obtêm-se as frações do petróleo, que são misturas de diferentes hidrocarbonetos. A tabela 
a seguir mostra algumas dessas frações, com os respectivos pontos de ebulição, e o diagrama 
representa uma torre de destilação de petróleo. A resposta deve ser a soma dos números das 
alternativas selecionadas. 
 

 

 
 

Com base nas informações acima e nos conheci mentos sobre hidrocarbonetos, pode-se afirmar:  

(01) O petróleo é uma substância composta.  

(02) A fração que sai no nível 2 da torre é a gasolina.  

(04) O óleo diesel sai da torre num nível mais baixo que o nível da gasolina.  

(08) O betume é obtido no nível 1 da torre de destilação.  

(16) O óleo lubrificante possui maior ponto de ebulição em comparação ao óleo diesel, mas é mais 
volátil que o betume.  

(32) Cada fração do petróleo é representada por uma mistura de substâncias, pois os pontos de 
ebulição de cada fração variam dentro de uma faixa de valores possíveis. 

Soma: (     ) 
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4. Um dos métodos industriais de obtenção de zinco, a partir da blenda de zinco, ZnS, envolve quatro 
etapas:  

I. Aquecimento do minério com oxigênio (do ar atmosférico), resultando na formação de óxido de 
zinco e dióxido de enxofre.  

II. Tratamento, com carvão, a alta temperatura, do óxido de zinco, resultando na formação de zinco 
e monóxido de carbono.  

III. Resfriamento do zinco formado, que é recolhido no estado líquido.  

IV. Purificação do zinco por destilação fracionada. Ao final da destilação, o zinco líquido é despejado 
em moldes, nos quais se solidifica.  

Por que a purificação do zinco é feita por destilação fracionada e não por destilação simples? 
 

5. Deseja-se fazer a separação dos componentes da pólvora negra, que é constituída de nitrato de sódio, 

carvão e enxofre. Sabe-se que o nitrato de sódio é solúvel em água, o enxofre é solúvel em dissulfeto 

de carbono, enquanto o carvão é insolúvel nesses solventes. Proponha um procedimento para realizar 

essa separação. 

 

6. O despejo de dejetos de esgotos domésticos e industriais vem causando sérios problemas aos rios 
brasileiros. Esses poluentes são ricos em substâncias que contribuem para a eutrofização de 
ecossistemas, que é um enriquecimento da água por nutrientes, o que provoca um grande crescimento 
bacteriano e, por fim, pode promover escassez de oxigênio. Uma maneira de evitar a diminuição da 
concentração de oxigênio no ambiente é:  

a) Aquecer as águas dos rios para aumentar a velocidade de decomposição dos dejetos.  

b) Retirar do esgoto os materiais ricos em nutrientes para diminuir a sua concentração nos rios.  

c) Adicionar bactérias anaeróbicas às águas dos rios para que elas sobrevivam mesmo sem o 
oxigênio.  

d) Substituir produtos não degradáveis por biodegradáveis para que as bactérias possam utilizar os 
nutrientes.  

e) Aumentar a solubilidade dos dejetos no esgoto para que os nutrientes fiquem mais acessíveis às 
bactérias. 

 

7. O sistema complexo da água dos rios, lagos e oceanos possui características de solução, de dispersão 

coloidal e suspensão. Devido ao efeito da temperatura sobre esse complexo sistema líquido, parte da 

água se evapora e forma as nuvens, que posteriormente devolverão a água na forma de chuva, 

fechando um ciclo natural. O fenômeno de evaporação que foi descrito é mais bem definido como: 

a) Um processo de destilação. 

b) Um processo de catação. 

c) Um processo de filtração. 

d) Um processo de decantação. 

e) Um processo de peneiração. 
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8. Veja um esquema dos equipamentos utilizados para a realização de uma destilação simples: 
 

 
 

a) água e querosene (o querosene é imiscível em água) 

b) água e carvão ativo 

c) água e cloreto de sódio 

d) água e éter (o éter é imiscível em água) 

e) água e acetona (a acetona é miscível em água) 
 
 

9. Uma das atividades práticas da ciência é a separação de substâncias presentes em misturas e a 

extração de substâncias simples de substâncias compostas. Sobre os métodos de separação e de 

extração, é correto afirmar que: 

a) uma solução contendo água e etanol pode ter os seus componentes separados completamente 

por meio de destilação simples. 

b) no composto sulfeto de ferro II (FeS), um ímã pode ser utilizado para separar o metal ferro do 

ametal enxofre. 

c) a destilação fracionada é amplamente utilizada para separar frações líquidas do petróleo. 

d) em uma mistura contendo os solutos NaCl e KNO3 totalmente dissolvidos em água, a separação 

dos sais pode ser feita por centrifugação. 

e) peneiramento e catação não são considerados processos de separação. 
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10. Na atual estrutura social, o abastecimento de água tratada desempenha um papel fundamental para a 

prevenção de doenças. Entretanto, a população mais carente é a que mais sofre com a falta de água 

tratada, em geral, pela falta de estações de tratamento capazes de fornecer o volume de água 

necessário para o abastecimento ou pela falta de distribuição dessa água.  

 

No sistema de tratamento de água apresentado na figura, a remoção do odor e a desinfecção da água 

coletada ocorrem, respectivamente, nas etapas  

a) 1 e 3.  

b) 1 e 5.  

c) 2 e 4.  

d) 2 e 5.  

e) 3 e 4. 
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Gabarito 

 

1. C 

O processo de floculação consiste na adição de produtos químicos que promovem a aglutinação e o 

agrupamento das partículas a serem removidas, tornando o peso específico das mesmas maiores que o 

da água, facilitando a decantação. 

 

2. D 

A destilação pode ser utilizada para separar uma mistura de água e álcool etílico até que a porcentagem 

em volume dos componentes atinja 96% de álcool etílico e 4% de água, quando se forma uma mistura 

azeotrópica (ponto de ebulição constante) que não pode ser separada por nenhum método físico. A 

filtração pode ser usada para separar uma mistura heterogênea de ar e poeira. A separação magnética é 

utilizada para separar misturas nas quais um dos componentes é atraí do por um ímã, como o ferro. A 

decantação pode ser usada para separar misturas de densidades distintas, como a água e o óleo. A 

liquefação pode ser usada numa primeira etapa para separar os componentes de uma mistura gasosa. 

 

3. São corretos os itens: 04, 08, 16 e 32. Resposta: 60.  

01. Errado. O petróleo é uma mistura bastante complexa de substâncias.  

02. Errado. Pelos dados fornecidos, a fração que sai no nível 2 é o óleo lubrificante 

 

4. A destilação simples e a fracionada são métodos especiais de separação de misturas homogêneas; 

ambas consistem no aquecimento da mistura até a ebulição e em seguida condensar os vapores do 

líquido. A destilação simples separa um sólido e um líquido de uma mistura homogênea. Ela consiste em 

separar o líquido em forma de vapor e esse vapor depois é condensado através de um aparelho chamado 

condensador.  

Já a destilação fracionada consiste no aquecimento de uma mistura de mais de dois líquidos que 

possuem pontos de ebulição diferentes. Assim, a solução é aquecida e separa-se inicialmente o líquido 

com menor ponto de ebulição e, em seguida, o líquido com o ponto de ebulição maior. Como o zinco e 

suas impurezas, na etapa final de extração, se encontram no estado líquido e não no estado sólido e 

líquido, utiliza-se a destilação fracionada e não a destilação simples. 

 

5. Adiciona-se água e filtra-se. A solução aquosa de nitrato de sódio passa pelo papel de filtro. Destilando-

se o filtrado separa-se a água do nitrato de sódio. O enxofre e o carvão ficam retidos no papel de filtro. 

Sobre o resíduo da filtração adiciona-se dissulfeto de carbono, que dissolve o enxofre. O carvão fica retido 

no papel de filtro. O filtrado contendo solução de enxofre em dissulfeto de carbono é submetido a uma 

destilação simples que separa os dois componentes. Outro procedimento seria adicionar água a mistura 

sólida da pólvora. Assim, o nitrato de sódio se dissolveria e, realizando uma filtração, essa substância 

estaria separada das outras duas. Posteriormente, se adiciona dissulfeto de carbono, solubilizando o 

enxofre, e com uma segunda filtração se separam os três componentes da pólvora. 

 

6. B 

Retirar do esgoto os materiais ricos em nutrientes para diminuir a sua concentração nos rios e evitar o 

consumo desse oxigênio por outros organismos que consomem esses nutrientes como fonte de alimento. 
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7. A 

O fenômeno da evaporação descrito no enunciado é mais bem definido como um processo de destilação 

porque o líquido da mistura sofre inicialmente o processo de vaporização e, em seguida, é submetido à 

condensação. 

 

8. C 

A destilação simples é aplicada para separar os componentes de uma mistura homogênea formada por 

um ou mais sólidos dissolvidos (miscíveis) em um líquido. 

 

9. C 

A destilação é um dos métodos mais utilizados para a separação de frações líquidas do petróleo pelas 

indústrias petrolíferas. 

 

10. D  

A remoção do odor é feita por adsorção utilizando o carvão ativado (2), enquanto que a desinfecção da 

água contaminada é feita pela adição de cloro (5). 
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Tratamento de água e esgoto: aprofundamento 

 

Resumo 

 

A água, captada em represas ou no subsolo, para consumo humano precisa atender a certos 

parâmetros para que não cause dano à população. Para que a água atenda a estes critérios, ela é submetida 

a uma série de processos nas estações de tratamento de água (ETA). 

Após o seu uso nos lares e indústrias a água não pode retornar ao meio-ambiente sem receber 

tratamento para não causar danos ao meio-ambiente. Por isso faz-se necessário o tratamento desses 

efluentes nas chamadas estações de tratamento de esgoto, ou estações de tratamento de efluentes (ETE). 

 

Tratamento de água 

• Pré-cloração 
A água, ao chegar na estação, recebe adição de cloro para degradar parte da matéria orgânica e facilitar 

a eliminação de metais. Em geral, só é necessária para águas superficiais, mais expostas à poluição; 

 

• Pré-alcalinização 
O pH da água é ajustado para os procedimentos posteriores pela adição de cal (CaO) ou soda (NaOH); 

 

• Coagulação 
Aqui, adiciona-se sulfato de alumínio, cloreto férrico ou outro tipo de coagulante. São substâncias 

capazes de aglutinar as partículas sólidas pequenas em estruturas maiores, os coágulos, mais facilmente 

decantadas; 

 

• Floculação 
Nesse estágio, a adição de um polieletrólito e mistura lenta da água permite que os coágulos se unam e 

cresçam ainda mais, tornando-se flocos; 

 

• Decantação 
Em tanques grandes, a os flocos decantam e a água é recolhida pela parte de cima dos tanques, livre 

dos flocos maiores; 

 

• Filtração 
A água atravessa tanques feitos de pedras, areia e carvão ativado, que retém os flocos menores e o 

restante das impurezas sólidas. O carvão ativado retêm os materiais orgânicos que conferem cor e odor 

à água. Após a filtração, a água está totalmente límpida.  

 

Obs.: As etapas de floculação, decantação e filtração podem ser chamadas, em conjunto, de clarificação da 

água. 
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• Desinfecção 
Adiciona-se cloro à água clarificada, com o objetivo de eliminar microorganismos. Neste ponto a água já 
é considerada potável. 
 

• Fluoretação 

É feita uma adição de íons fluoreto à água, o que ajuda a manter o esmalte dos dentes saudável, evitando 

cáries em populações sem acesso a flúor na sua nutrição. A necessidade da fluoretação é discutida em 

centros urbanos pois o uso de produtos fluoretados como os cremes dentais é amplo e a incidência de 

cáries diminuiu muito. 

 

 

Esquema de uma estação de tratamento de água. 

 

Legenda: 

1- Represa 

2-Captação e bombeamento 

3- Pré-cloração/ Pré alcalinização/ coagulação 

4- Floculação 

5- Decantação 

6- Filtração 

7-Cloração/Fluoretação 

8- Reservatório 

9- Distribuição 

10- Rede de distribuição 

11- Cidade 
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Tratamento de esgoto 

Como a água proveniente do tratamento do esgoto não é destinada ao consumo humano, o tratamento 

é mais simples e menos criterioso, mas as especificações da água na saída da estação devem obedecer às 

normas ambientais, dependendo do corpo hídrico em que o efluente for descartado. Esta água pode ser 

reutilizada em sistemas de arrefecimento (resfriamento) e para geração de vapor nas indústrias. 

O principal método de tratamento de esgoto e efluentes é o do lodo ativado, que consiste na 

degradação dos materiais orgânicos por bactérias aeróbias. 

 

• Peneiramento ou gradeamento 
O esgoto passa por grades ou peneiras para retenção de sólidos grandes; 

 

• Caixa de areia 
Aqui as areias, mais densas, são separadas do esgoto por decantação; 

 

• Decantação primária 
Em um decantador primário ocorre a sedimentação das outras partículas sólidas presentes; 

 

• Aeração 
Nos tanques de aeração, é inserido ar próximo à entrada de esgoto, fazendo multiplicar os 

microorganismos presents no esgoto, para que degradem o material orgânico através de seu 

metabolismo natural; 

 

• Decantação secundária 
Após a aeração, o efluente tratado é separado do lodo ativado, que é coagulado e decantado para o fundo 

do tanque. Parte deste lodo é retornado ao tanque de aeração para contribuir com a degradação das 

impurezas e o restante é separado para secagem e descarte apropriado. A água resultante pode ser 

descartada em um corpo hídrico ou reutilizada. 
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Exercícios 

 

1. A figura abaixo ilustra as principais etapas do tratamento de água destinada ao consumo humano. 
 

 

 

a) Na etapa de floculação, ocorre a formação de flóculos de hidróxido de alumínio, nos quais se 

aglutinam partículas de sujeira, que depois decantam. Esse processo ocorre pela adição de sulfato 

de alumínio 2 4 3[A (SO ) ]  e cal virgem (CaO)  à água impura. 

Se apenas sulfato de alumínio fosse adicionado à água, ocorreria a transformação representada 

pela equação química: 

 

2
2 4 3 2 3 4A (SO ) (s) 6 H O( ) 2 A (OH) (s) 6 H (aq) 3 SO (aq).+ −+ → + +

 

 

Explique o que ocorre com o pH da água após a adição de cal virgem. 

 

b) A água não tratada está contaminada, entre outras substâncias, por hidrocarbonetos policíclicos 

aromáticos (HPA). Esses hidrocarbonetos apresentam caráter lipofílico. Considerando a estrutura da 

membrana celular plasmática, o caráter lipofílico dos HPA facilita ou dificulta a entrada dos 

hidrocarbonetos nas células dos indivíduos que ingerem a água contaminada? Explique.  

   

2. Dentre as etapas utilizadas nas Estações de Tratamento de Água (ETAs), a floculação é um processo 

que visa retirar as partículas em suspensão presentes na água a ser tratada. Isso é conseguido 

mediante a adição de reagentes químicos que produzirão um hidróxido gelatinoso e pouco solúvel, 

capaz de adsorver partículas suspensas, de modo a formar flocos. Em seguida, a água é submetida à 

agitação mecânica para possibilitar que os flocos se agreguem com as demais partículas em 

suspensão, permitindo sua decantação mais rápida. 

Em determinada ETA, o processo de floculação foi realizado adicionando-se hidróxido de cálcio à água 

captada e, em seguida, adicionando-se cloreto de ferro III. Considerando que os reagentes encontram-

se dissolvidos em água, escreva a equação química balanceada que representa a reação ocorrida entre 

hidróxido de cálcio e cloreto de ferro III e escreva o nome do produto responsável pela floculação.  
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3. O hidróxido de alumínio é um composto químico utilizado no tratamento de águas. Uma possível rota 

de síntese desse composto ocorre pela reação entre o sulfato de alumínio e o hidróxido de cálcio. Nessa 

reação, além do hidróxido de alumínio, é formado também o sulfato de cálcio. Assumindo que no 

processo de síntese tenha-se misturado 30 g de sulfato de alumínio e 20 g de hidróxido de cálcio, 

determine a massa de hidróxido de alumínio obtida, o reagente limitante da reação e escreva a equação 

química balanceada da síntese.   

   

4. No tratamento de esgotos, o método utilizado para a remoção de poluentes depende das 

características físicas, químicas e biológicas de seus constituintes. Na Região Metropolitana de São 

Paulo, as grandes estações de tratamento de esgotos utilizam o método de lodos ativados, em que há 

uma fase líquida e uma fase sólida. A figura representa as etapas de tratamento da fase líquida dos 

esgotos. 

 

 

No tanque de aeração, o ar fornecido faz com que os micro-organismos ali presentes multipliquem-se 

e alimentem-se de material orgânico, formando o lodo e diminuindo, assim, a carga poluidora do 

esgoto. 

Disponível em: <http://site.sabesp.com.br>. Adaptado. 

 

a) Tendo por base as propriedades físicas dos constituintes de esgotos, como ocorre a separação 

desses constituintes nas grades e no decantador primário? 

b) Por que a água proveniente do decantador secundário não pode ser considerada potável?  
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5. Garantir a qualidade de vida 
Um dos desafios de uma cidade em expansão é conciliar o desenvolvimento econômico e social com 

a preservação do ambiente. [...] O acesso universal aos serviços de água tratada, luz, saneamento 

básico e coleta de esgoto é imprescindível. A mineira Uberlândia exibe um histórico de missões 

cumpridas. A cidade tem o quarto melhor serviço de coleta e tratamento de esgoto do país, de acordo 

com um levantamento do Instituto Trata Brasil. Cerca de 99% da população urbana é atendida e 100% 

dos dejetos são tratados. A coleta e o tratamento de lixo são apontados como os melhores de Minas 

Gerais. Todas as casas do município são servidas de água tratada – nas Estações de Tratamento (ETA) 

– e energia elétrica. Apesar disso, as autoridades já planejam um novo sistema de captação de água 

capaz de atender uma população de 3 milhões de pessoas – cinco vezes a atual. A rede de saúde local, 

a melhor do próspero Triângulo Mineiro, conta com nove hospitais e, obviamente, atrai pacientes de 

toda a região. 

Para reduzir a pressão sobre o serviço de saúde, a cidade está investindo na construção de mais um 

hospital, com 258 leitos. Todos os 384 ônibus que circulam pelo município dispõem de elevadores para 

o acesso de deficientes físicos. Nenhuma capital brasileira atingiu padrão semelhante. 

Revista Veja, 1º de setembro de 2010, p. 124-125. Reportagem “5 exemplos a serem seguidos” de Igor Paulin, Leonardo 

Coutinho e Marcelo Sperandio. (Texto modificado). 

A partir do texto e de seus conhecimentos em Química, responda o que se pede: 

a) Explique um processo que ocorre no tratamento da água em Estações de Tratamento (ETA). 

b) Aponte um benefício do tratamento do lixo e justifique sua resposta. 

c) Destaque e explique uma vantagem ambiental para os rios e lagos do Triângulo Mineiro em 

decorrência do tratamento do esgoto da cidade de Uberlândia.  
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6. A água disponível nas torneiras de nossas casas e escolas é um bem finito e que não chega até lá 

espontaneamente. Ela precisa ser coletada, tratada e distribuída de forma correta para garantir sua 

qualidade. O tratamento da água é feito a partir da água doce encontrada na natureza que contém 

resíduos orgânicos, sais dissolvidos, metais pesados, partículas em suspensão e microorganismos. 

Por essa razão a água é levada do manancial para a Estação de Tratamento de Água (ETA). Esse 

tratamento é dividido em várias etapas. 

Sobre as etapas existentes no processo de tratamento de água, leia e analise as seguintes proposições 

e assinale a soma da(s) CORRETA(S).  

(01) Umas das primeiras etapas é o peneiramento, que consiste na retirada dos poluentes maiores sem 

adição de reagentes químicos.    

(02) A decantação ocorre como consequência do aumento do tamanho dos flocos de poluentes obtidos 

através da filtração da água.    

(04) A coagulação é um fenômeno químico resultante da adição de coagulantes tais como o sulfato de 

alumínio, que reage com a alcalinidade natural da água formando uma base insolúvel que 

precipitará e carregará consigo outras impurezas.    

(08) As pequenas impurezas que não precipitarem após a coagulação podem ser removidas por 

filtração, que consiste em um processo puramente físico.    

(16) O hipoclorito de sódio é utilizado para a desinfecção da água já tratada, visando remover os 

contaminantes biológicos.    

Soma: (      ) 

 

7. O esquema abaixo demonstra as etapas utilizadas pelas estações municipais de tratamento de água, 
para transformar água contaminada em água potável. 

 

 

 

Assinale a(s) alternativa(s) correta(s).  

(01) Decantação e filtração são exemplos de processos químicos de separação.    

(02) No tratamento de 500 litros de água, foram adicionados 3,42 kg de sulfato de alumínio, sem que 

houvesse variação de volume. Admitindo-se a completa dissociação do sal, a concentração de 

íons alumínio é 0,02 mol/L.    

(04) A seguinte reação química, que ocorre na etapa de floculação, encontra-se corretamente 

balanceada. ( ) ( ) ( )2 4 43 2 3
A SO 3Ca OH 2A OH 3CaSO .+ → +     

(08) O hidróxido de alumínio é uma tribase praticamente insolúvel em água.    

(16) O hipoclorito de sódio, NaC O,  pode ser o composto químico utilizado na etapa de desinfecção.    

 Soma: (    )  
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8. Com o objetivo de avaliar os impactos ambientais causados pela ocupação urbana e industrial numa 

região às margens de um rio e adotar medidas para a sua despoluição, uma equipe de técnicos analisou 

alguns parâmetros de uma amostra de água desse rio. 

 

O quadro mostra os resultados obtidos em cinco regiões diferentes, desde a nascente até o local onde 

o rio deságua no mar. 

Parâmetros 
2O  dissolvido 

(mg L)  
DBO* (mg L)  

Zinco dissolvido 

(mg L)  
Coliformes 

fecais/L 

Região 1 9  4  0  10  

Região 2 8,5  5  3,2  1,9  mil 

Região 3 0,5  33  0,10  2,5  milhões 

Região 4 0  89  0,04  45  milhões 

Região 5 0  29  0,01 600  

* Demanda bioquímica de oxigênio. Quantidade de oxigênio consumido pelas bactérias para 

decompor a matéria orgânica. 

 

Na tentativa de adotar medidas para despoluir o rio, as autoridades devem concentrar esforços em 

ampliar o saneamento básico e as estações de tratamento de esgoto principalmente na região  

a) 1.    

b) 2.     

c) 3.     

d) 4.     

e) 5.     
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9. A água potável proveniente de estações de tratamento resulta de um conjunto de procedimentos físicos 

e químicos que são aplicados na água para que esta fique em condições adequadas para o consumo. 

Esta separação é necessária uma vez que a água de rios ou lagoas apresenta muitos resíduos sólidos, 

por isso tem que passar por uma série de etapas para que esses resíduos sejam removidos. Neste 

processo de tratamento a água fica livre também de qualquer tipo de contaminação, evitando a 

transmissão de doenças.  

Em uma ETA (estação de tratamento de água) típica, a água passa pelas seguintes etapas: 

coagulação, floculação, decantação, filtração, desinfecção, fluoretação e correção de pH.  

Assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S).  

(01) Coagulação: é a etapa em que a água, na sua forma bruta, entra na ETA. Ela recebe, nos tanques, 

uma determinada quantidade de cloreto de sódio. Esta substância serve para aglomerar partículas 

sólidas que se encontram na água como, por exemplo, a argila.    

(02) Floculação: ocorre em tanques de concreto, logo após a coagulação. Com a água em movimento, 

as partículas sólidas se aglutinam em flocos maiores.    

(04) Decantação: nesta etapa, que é posterior à coagulação e à floculação, por ação da gravidade, os 

flocos com as impurezas e partículas ficam depositados no fundo de outros tanques, separando-

se da água. A etapa da decantação pode ser considerada um fenômeno físico.    

(08) Filtração: é a etapa em que a água passa por filtros formados por carvão, areia e pedras de diversos 

tamanhos. Nesta etapa, as impurezas de tamanho pequeno ficam retidas no filtro. A etapa da 

filtração pode ser considerada como um fenômeno químico.    

(16) Fluoretação: é quando se adiciona flúor na água, cuja finalidade é prevenir a formação de cárie 

dentária em crianças.    

(32) Desinfecção: é a etapa em que cloro ou ozônio é aplicado na água para eliminar microorganismos 

causadores de doenças.    

(64) Correção de pH: esse procedimento serve para corrigir o pH da água e preservar a rede de 

encanamentos de distribuição. Se a água está básica, é aplicada certa quantidade de cal hidratada 

ou de carbonato de sódio.    

Soma: (    ) 
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10. O gás cloro é comumente utilizado nas estações de tratamento de água, na etapa de desinfecção. A 
reação que ocorre entre o cloro e a água é a seguinte: 

 

Cℓ2 (g) + H2O (ℓ) → HCℓ (aq) + HCℓO (aq) 

 

Assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S).  

(01) As substâncias HCℓ e HCℓO contêm hidrogênio ionizável.    

(02) O consumo de HCℓO na destruição de microorganismos desloca o equilíbrio da reação para a 

esquerda.    

(04) No processo considerado, um átomo da molécula de cloro é oxidado e o outro é reduzido.    

(08) HCℓ é um eletrólito forte.    

(16) A adição de uma base diminui o pH do sistema.    

(32) A neutralização equimolar do HCℓO com NaOH gera hipoclorito de sódio e água.    

Soma: (     ) 
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Gabarito 

 

1.  

a) A cal virgem reage com a água formando hidróxido de cálcio que reage com os cátions H+  

diminuindo a acidez do sistema. 

2

2
2 2

CaO(s) HOH( ) Ca(OH) (aq)

3Ca(OH) (aq) 6H (aq) 6H O( ) Ca (aq)+ +

+ ⎯⎯→

+ ⎯⎯→ +

 

Consequentemente o pH aumenta. 

 

b) Hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPA) são apolares e lipofílicos. 

A membrana plasmática é lipoproteica (predominantemente apolar). 

Como apolar tende a dissolver apolar, concluí-se que o caráter lipofílico dos HPA facilitam a entrada 

dos hidrocarbonetos nas células. 

 

2. 2 3 3 23Ca(OH) 2FeC 2Fe(OH) 3CaC+ → +  

 

O hidróxido de Ferro III, 3Fe(OH) ,  é o composto químico responsável pela floculação.   

 

3.  

( ) ( ) ( )2 4 43 2 3
A SO 3Ca OH 2A OH  3CaSO  (equação balanceada)

342 g

+ ⎯⎯→ +

limi tan te

3 74 g

30 g



( )

( ) ( ) ( )

excesso

6.840 6.660

2

2 4 3

2 4 43 2 3

20 g

Mutiplicando em cruz, vem :

342 20 3 74 30

Conclusão : excesso de hidróxido de cálcio (Ca(OH) ).

O reagente limi tan te é o sulfato de alumínio (A SO ).

A SO 3Ca OH 2A OH  3CaSO  

342 g

   

+ ⎯⎯→ +

2 78 g

30 g



( )

( )

3

3

A OH

A OH

m

m 13,68 g 13,7 g= 
   

 

4.  

a) Nas grades são retirados materiais sólidos como papel, plástico, madeira, etc. (peneiração). Porém, 

o esgoto ainda não sofre tratamento nesta etapa. 

No decantador primário ocorre a sedimentação das partículas mais densas. 

b) No decantador secundário o material sólido que restou do decantador primário sedimenta, porém, 

mesmo após a aeração (processo no qual o ar provoca a multiplicação de micro-organismos que se 

alimentam do material orgânico) esta água ainda não sofreu desinfecção.   
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5.  

a) Entre as etapas de tratamento de água (ETA) destacam-se a:  

1. Coagulação: o sulfato de alumínio é adicionado na sua forma natural (bruta) para promover a 
coagulação das partículas sólidas que se encontram na água como, por exemplo, a argila. 

2. Floculação: ocorre em tanques de concreto, movimentando-se a água para que as partículas 

sólidas se aglutinam em flocos maiores. 

3. Decantação: processo em que, por ação da gravidade, os flocos com as impurezas e partículas 

ficam depositados no fundo dos tanques, separando-se da água. 

4. Filtração: retirada de impurezas de tamanho pequeno pela passagem da água por filtros 

formados por carvão, areia e pedras de diversos tamanhos. 

5. Desinfecção: aplicação de cloro ou ozônio com a finalidade de eliminar micro-organismos 

causadores de doenças. 

6. Fluoretação: nessa etapa é adicionado flúor na água para prevenir a formação de cárie dentária 

em crianças. 

7. Correção de pH: cal hidratada ou carbonato de sódio é aplicado na água para corrigir o pH da 

água e preservar a rede de encanamentos de distribuição. 

 

b)  O tratamento do lixo permite que parte dele seja reaproveitado, diminuindo assim a quantidade que 

vai para os aterros. Além disso, diminui a possibilidade de contaminação do solo, dos rios e lençóis 

freáticos. 

 

c) O tratamento de esgoto impede ou diminui a contaminação de rios e lagos, preservando a qualidade 

da água, o ecossistema ali presente e as condições gerais desses rios e lagos.   
 

6. 01 + 04 + 08 + 16 = 29. 

(01) Correta. O “peneiramento” é uma etapa do processo onde ficam retidas as partículas maiores, como 

uma etapa inicial do processo, realizado sem adição de produtos químicos. 

(02) Incorreta. A decantação é o processo onde os flocos de poluentes ficam mais densos, pela adição 

de reagentes químicos como o sulfato de alumínio e se depositam no fundo do tanque. 

(04) Correta. A coagulação é um fenômeno químico resultante da adição de sulfato de alumínio, que reage 

com a alcalinidade natural da água formando uma base insolúvel que fará com que as impurezas 

precipitem. 

(08) Correta. As sujidades que por ventura não precipitarem na etapa de coagulação poderão ser 

removidas por filtração, que consiste em um processo físico.   

(16) Correta. O hipoclorito de sódio é utilizado para a desinfecção da água como uma última etapa do 

processo de tratamento que visa remover os micro-organismos patogênicos.   
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7. 04 + 08 + 16 = 28. 

Decantação e filtração são exemplos de processos físicos de separação.   

No tratamento de 500 litros de água, foram adicionados 3,42kg de sulfato de alumínio, sem que houvesse 

variação de volume. Admitindo-se a completa dissociação do sal, a concentração de íons alumínio é 0,04 

mol/L.   

3 2
2 4 3 4A (SO ) 2A 3SO

342 g

+ −→ +

3

2 mol

3,42 10 g

3
3

3

0,02 mol

n 0,02 10 mol
[A ]

V 500 L

[A ] 0,04 mol / L

+

+


= =

=

 

 

A seguinte reação química, que ocorre na etapa de floculação, encontra-se corretamente balanceada. 

( ) ( ) ( )2 4 43 2 3
A SO 3Ca OH 2A OH 3CaSO .+ → +    

 

O hidróxido de alumínio é uma tribase praticamente insolúvel em água.   

O hipoclorito de sódio, NaC O,  pode ser o composto químico utilizado na etapa de desinfecção.   

 

8. D 

A região 4 apresenta a maior demanda bioquímica de oxigênio, o que demonstra uma enorme quantidade 

de bactérias presentes, além de 0 mg L  de oxigênio dissolvido e a maior quantidade de coliformes fecais 

por litro (45  milhões).   

 

9. 02 + 04 + 16 + 32 = 54 

(02) Afirmação correta. Floculação: ocorre em tanques de concreto, logo após a coagulação. Com a água 

em movimento, as partículas sólidas se aglutinam em flocos maiores.   

(04) Afirmação correta. Decantação: nesta etapa, que é posterior à coagulação e à floculação, por ação 

da gravidade, os flocos com as impurezas e partículas ficam depositados no fundo de outros tanques, 

separando-se da água. A etapa da decantação pode ser considerada um fenômeno físico.   

(16) Afirmação correta. Fluoretação: é quando se adiciona flúor na água, cuja finalidade é prevenir a 

formação de cárie dentária em crianças.   

(32) Afirmação correta. Desinfecção: é a etapa em que cloro ou ozônio é aplicado na água para eliminar 

microorganismos causadores de doenças.   

 

10. 01 + 04 + 08 + 32 = 45   
(02) O consumo de HCℓO na destruição de microorganismos desloca o equilíbrio da reação para a 

DIREITA.    

(16) A adição de uma base AUMENTA o pH do sistema.    
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Interpretação do Tema e Planejamento do Texto 
 

 

Resumo 

 

Você já esteve ou se imaginou em uma situação-limite como o momento da realização da prova de 

Redação no vestibular? É fácil imaginar os “estágios” dessa ocasião tão peculiar em nossas vidas: certa 

tensão no ar, o silêncio imperando na sala, os minutos do relógio passando tão lenta e, ao mesmo tempo, tão 

rapidamente, num paradoxo angustiante. Nesse contexto, apenas um aspecto vem a sua mente: resolver a 

prova a todo custo! Escrever é a regra do jogo, e você deve fazer isso de forma consciente, constante e 

organizada. Então, você começa a escrever tudo aquilo que foi aprendido, todas as referências lidas, todas as 

reflexões feitas em sala de aula...  Enfim, tudo o que você sabe e que diga respeito ao tema proposto pela 

banca. Desse modo, a nota atribuída pelo corretor será boa, certo? Errado. Infelizmente, a melhor estratégia 

não é a descrita acima. 

 De fato, uma prova de Redação só será corrigida se houver um “caderno de respostas” devidamente 

preenchido. No entanto, os alunos têm a (falsa) impressão de que somente no momento em que a caneta é 

utilizada na folha de prova é que esta está sendo resolvida. Na verdade, a tarefa de produção textual é muito 

mais complexa, e necessita de uma fase “pré-textual” talvez até mais demorada que a fase de escritura em 

si.  Explique-se: do mesmo modo que um edifício ou uma viagem, para darem certo, devem ser pensados e 

planejados com antecedência (quantos pavimentos vão existir, o perímetro a ser construído, a disposição dos 

cômodos, entre outros, no caso do edifício; o meio de transporte utilizado, o número de dias, a programação 

a ser “conferida”, no caso da viagem), um texto também só produzirá o efeito esperado se tiver passado por 

uma fase de preparação.  Essa fase pode ser dividida, para fins didáticos, em quatro etapas distintas, que, se 

percorridas com o devido cuidado, permitirão ao candidato um gigantesco salto de qualidade no que tange à 

apreciação da banca. Vamos a elas? 

 

As Etapas de Preparação 

 

Etapa 1: Interpretação da proposta de tema.  

 

 É preciso ressaltar, antes de tudo, que a primeira etapa talvez seja a mais importante de todas. Isso 

porque, se o candidato não tiver conseguido apreender na totalidade aquilo que a banca colocou em 

discussão, sempre será aplicado algum tipo de penalidade. Essa “falha” do vestibulando é o que chamamos 

de fuga ao tema. A fuga pode ser total ou parcial: no primeiro caso, a redação é anulada pela banca (como 

corrigir um texto que não versa sobre o que foi pedido? Como compará-lo com os demais?) e, obviamente, a 

nota correspondente é zero; no segundo caso, as possibilidades de erro são inúmeras, com as penalizações 

variando na mesma medida.  

 Para que esse tipo de problema não ocorra, é preciso que nos atenhamos a aspectos extremamente 

importantes, abaixo discriminados. 
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1) Dê atenção total a cada uma das palavras que compõem o tema. A banca teve cerca de um ano para 
pensar na proposta e, se aquelas palavras foram utilizadas, cada uma delas desempenha uma função 
específica dentro do contexto. Para que a apreensão dos sentidos da proposta seja completa – 
impedindo que ocorra fuga ao tema – esses sentidos específicos devem ser inter-relacionados para 
a composição do todo. 

 

2) Muito cuidado para não confundir tema e assunto. A falta de distinção pode levar o aluno a uma falha 
bastante grave. O assunto pode ser uma referência genérica ou um fato específico; o que o diferencia 
do tema é que este último é uma discussão direcionada, construída a partir do assunto escolhido. 
Para maior entendimento, observe os exemplos abaixo: 

 

Ex. 1 – Assunto: educação dos surdos  

Tema: Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. (ENEM 2017)  

 

Ex. 2 – Assunto: intolerância religiosa 

Tema: Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. (ENEM 2016)  

 

 Em ambos os exemplos, fica clara a distinção entre tema e assunto. No primeiro, o assunto vem com 

uma referência genérica (educação dos surdos), enquanto o tema traz uma discussão mais direcionada, um 

recorte em que se questionam os desafios na formação educacional dos surdos, delimitando o Brasil como 

o espaço de análise. No segundo, os casos de intolerância religiosa divulgados em 2016 é o assunto usado 

como pretexto para trazer à tona a verdadeira discussão: os caminhos para combater, nos dias de hoje, a 

intolerância religiosa no Brasil. 

 

Etapa 2: Listagem de ideias, exemplos, referências e argumentos. 

 

 Em síntese, nesta etapa você deve elencar em uma folha de ‘rascunho’ toda e qualquer referência que 

sobrevier acerca do tema abordado. É o que chamamos de brainstorm – tempestade cerebral. Esse trabalho 

possui dupla função: primeiro, impedir que uma boa ideia seja esquecida no momento de escritura do texto; 

segundo, permitir ao candidato que suas referências sobre o tema sejam mais bem visualizadas e, com isso, 

a organização das mesmas possa ser mais eficiente. 

 

Etapa 3: Organização e seleção das ideias. 

 

 Neste momento, você já “passou para o papel” todo o seu conhecimento sobre a proposta de tema. 

Como você está bem preparado, as referências são muitas e é praticamente impossível que todas elas façam 

parte do texto final, sob pena de este tornar-se muito superficial. Por isso, deve-se proceder à seleção das 

melhores ideias, organizadas e associadas entre si, de modo a que a máxima coerência possível seja obtida. 
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Etapa 4: Roteiro da redação.  

 

 Trata-se do último momento pré-textual. Depois de todo o processo anterior, você já deve ter 

percebido que alguns “parágrafos” começam a se definir. Agora, é necessário preparar as linhas gerais da 

introdução, a ordem mais adequada para os parágrafos argumentativos que vão compor o desenvolvimento 

e o encaminhamento da conclusão.  

 

 Somente depois de observadas essas quatro etapas é que o candidato deverá começar a escrever. 

Lembre-se: quanto mais tempo for investido no planejamento do texto, menos tempo será gasto na escritura 

propriamente dita. Isso porque um texto bem planejado “flui” muito mais do que aquele feito “na hora” - em 

que o aluno acaba “empacando” inúmeras vezes. 

 

Dica: O “descanso" do texto 

 

 Nos meios acadêmico e literário, fala-se muito do processo de “deixar o texto dormir” ou “colocar o 

texto para descansar”. Em poucas palavras, isso significa que devemos, em certo momento, deixar a nossa 

produção de lado por um instante, a fim de avaliá-la com certo distanciamento, certa frieza, facilitando a 

identificação de erros. 

 

 Na redação do vestibular, essa estratégia é bem interessante, uma vez que o aluno, depois de tanto 

ler o mesmo texto pronto, não percebe muitos defeitos na argumentação e na própria forma (letras “comidas”, 

pontuações equivocadas, palavras repetidas, etc).  

 

 O processo é simples: o candidato pode finalizar a etapa de rascunho, deixar o texto de lado e se 

dedicar a certo número de questões da prova. Depois de algum tempo, pode, por fim, voltar ao texto e, com 

certeza, perceberá os problemas antes escondidos e deixará a redação mais “polida”. Experimente fazer isso. 
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Exercícios 

 

Levando em consideração as etapas aprendidas, como se estivesse em uma prova de vestibular, produza 

um planejamento de texto de acordo com os seguintes temas: 

 

Tema 1 

 

Com base na leitura dos textos motivadores seguintes e nos conhecimentos construídos ao longo de sua 

formação, redija texto dissertativo-argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema 

Viver em rede no século XXI: os limites entre o público e o privado, apresentando proposta de 

conscientização social que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente 

e coesa, argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista. 

 

TEXTO I 

Liberdade Sem Fio 

 

A ONU acaba de declarar o acesso à rede um direito fundamental do ser humano – assim como 

saúde, moradia e educação. No mundo todo, pessoas começam a abrir seus sinais privados de wi-fi, 

organizações e governos se mobilizam para expandir a rede para espaços públicos e regiões onde ela ainda 

não chega, com acesso livre e gratuito. 
ROSA, G.; SANTOS, P. Galileu. Nº 240, jul. 2011 (fragmento). 

 

 

TEXTO II 

A internet tem ouvidos e memória 

 

Uma pesquisa da consultoria Forrester Research revela que, nos Estados Unidos, a população já 

passou mais tempo conectada à internet do que em frente à televisão. Os hábitos estão mudando. No 

Brasil, as pessoas já gastam cerca de 20% de seu tempo on-line em redes sociais. A grande maioria dos 

internautas (72%, de acordo com o Ibope Mídia) pretende criar, acessar e manter um perfil em rede. “Faz 

parte da própria socialização do indivíduo do século XXI estar numa rede social. Não estar equivale a não ter 

uma identidade ou um número de telefone no passado”, acredita Alessandro Barbosa Lima, CEO da eLife, 

empresa de monitoração e análise de mídias. 

As redes sociais são ótimas para disseminar ideias, tornar alguém popular e também arruinar 

reputações. Um dos maiores desafios dos usuários de internet é saber ponderar o que se publica nela. 

Especialistas recomendam que não se deve publicar o que não se fala em público, pois a internet é um 

ambiente social e, ao contrário do que se pensa, a rede não acoberta anonimato, uma vez que mesmo quem 

se esconde atrás de um pseudônimo pode ser rastreado e identificado. Aqueles que, por impulso, se 

exaltam e cometem gafes podem pagar caro. 
Disponível em: http://www.terra.com.br. Acesso em: 30 jun. 2011 (adaptado). 

 

http://www/
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TEXTO III 

 

 

 

 

Tema 2 

 

A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo 

de sua formação, redija texto dissertativo-argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre o 

tema Publicidade infantil em questão no Brasil, apresentando proposta de intervenção, que respeite os 

direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para 

defesa de seu ponto de vista.  

 

TEXTO I  

 

 A aprovação, em abril de 2014, de uma resolução que considera abusiva a publicidade infantil, 

emitida pelo Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda), deu início a um 

verdadeiro cabo de guerra envolvendo ONGs de defesa dos direitos das crianças e setores interessados na 

continuidade das propagandas dirigidas a esse público.  

 Elogiada por pais, ativistas e entidades, a resolução estabelece como abusiva toda propaganda 

dirigida à criança que tem “a intenção de persuadi-la para o consumo de qualquer produto ou serviço” e que 

utilize aspectos como desenhos animados, bonecos, linguagem infantil, trilhas sonoras com temas infantis, 

oferta de prêmios, brindes ou artigos colecionáveis que tenham apelo às crianças.  

 Ainda há dúvidas, porém, sobre como será a aplicação prática da resolução. E associações de 

anunciantes, emissoras, revistas e de empresas de licenciamento e fabricantes de produtos infantis criticam 

a medida e dizem não reconhecer a legitimidade constitucional do Conanda para legislar sobre publicidade 

e para impor a resolução tanto às famílias quanto ao mercado publicitário. Além disso, defendem que a 

autorregulamentação pelo Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar) já seria uma 

forma de controlar e evitar abusos.  

IDOETA, P. A.; BARBA, M. D. A publicidade infantil deve ser proibida? Disponível em: www.bbc.co.uk. Acesso em: 23 maio 2014 

(adaptado). 
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TEXTO II  

 

 

 

TEXTO III  

 

Precisamos preparar a criança, desde pequena, para receber as informações do mundo exterior, para 

compreender o que está por trás da divulgação de produtos. Só assim ela se tornará o consumidor do 

futuro, aquele capaz de saber o que, como e por que comprar, ciente de suas reais necessidades e 

consciente de suas responsabilidades consigo mesma e com o mundo.  

SILVA, A. M. D.; VASCONCELOS, L. R. A criança e o marketing: informações essenciais para proteger as crianças dos apelos do 

marketing infantil. São Paulo: Summus, 2012 (adaptado). 

 

A partir da leitura dos temas apresentados:  

 

1. Identifique o assunto das propostas temáticas. 
  

2. Faça a interpretação dos temas.  
 

3. Liste ideias, argumentos, referências e exemplos. 
 

4. Organize as ideias selecionadas. 
 

5. Esboce o roteiro da redação.  
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Como se você estivesse em uma prova, produza planejamentos textuais para cada um dos temas abaixo, 

levando em consideração todas as suas etapas. 

 

TEXTO I 

 

CAPÍTULO IV 

DO DIREITO À EDUCAÇÃO 

 

 Art. 27. A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados sistema educacional 

inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo 

desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo 

suas características, interesses e necessidades de aprendizagem. 

 Parágrafo único.  É dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar 

educação de qualidade à pessoa com deficiência, colocando-a a salvo de toda forma de violência, 

negligência e discriminação.  

 Art. 28. Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, 

acompanhar e avaliar: [...] 

 IV – oferta de educação bilíngue, em Libras como primeira língua e na modalidade escrita da língua 

portuguesa como segunda língua, em escolas e classes bilíngues e em escolas inclusivas; [...] 

 XII – oferta de ensino da Libras, do Sistema Braille e de uso de recursos de tecnologia assistiva, de 

forma a ampliar habilidades funcionais dos estudantes, promovendo sua autonomia e participação. 

BRASIL Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Disponível em: www.planalto.gov.br. Acesso em: 9 jun. 2017 (fragmento).  

 

 

 

 

TEXTO IV  

 

 No Brasil, os surdos só começaram a ter acesso à educação durante o Império, no governo de Dom 

Pedro II, que criou a primeira escola de educação de meninos surdos, em 26 de setembro de 1857, na antiga 

capital do País, o Rio de Janeiro. Hoje, no lugar da escola funciona o Instituto Nacional de Educação de 

Surdos (Ines). Por isso, a data foi escolhida como Dia do Surdo.  

http://www.planalto.gov.br/
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 Contudo, foi somente em 2001, por meio da sanção da Lei nº 10.436, que a Língua Portuguesa de 

Sinais (Libras) foi reconhecida como segunda língua oficial no País. A legislação determinou também que 

devem ser garantidas, por parte do poder público em geral e empresas concessionárias de serviços 

públicos, formas institucionalizadas de apoiar o uso e difusão da Libras como meio de comunicação 

objetiva.  

Disponível em: www.brasil.gov.br. Acesso em: 9 jun. 2017 (adaptado).  

 

A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo da sua 

formação, redija texto dissertativo-argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre 

o tema “Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil”, apresentando proposta de intervenção 

que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e 

fatos para a defesa de seu ponto de vista. 

 

A partir da leitura da coletânea de textos e da frase-tema: 

 

6.  Identifique o assunto da proposta temática. 
 

7. Faça a interpretação do tema. 
 

8. Sintetize as informações presentes no texto I.  
 

9. Sintetize as informações presentes no texto II.  
 

10. Sintetize as informações presentes no texto III. 
 

11. Sintetize as informações presentes no texto IV. 
 

12. Liste ideias, argumentos, referências e exemplos. 
 

13. Organize as ideias selecionadas. 
 

14. Esboce o roteiro da redação.  
 

  

http://www.brasil.gov.br/
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Gabarito 

 

1. Tema 1: Assunto – internet   

Tema 2: Assunto – publicidade infantil 

  

2. Tema 1: Por meio da leitura da frase-tema é possível perceber o recorte feito pela banca. O assunto é 

sobre a internet, mas o tema pede que seja analisado os limites entre o que é público e o que é privado 

em uma local (redes sociais), por meio da internet onde tudo se torna público e questiona o aluno a pensar 

se existe privacidade nesse meio, em pleno século XXI (recorte temporal). 

Tema 2: O segundo exemplo apresenta como assunto a publicidade infantil e o tema possui apenas o 

recorte no cenário brasileiro.  Dessa forma, o aluno deveria, com auxílio da coletânea de textos, identificar 

um caminho a ser seguido. No primeiro texto da coletânea, fala-se sobre as publicidades persuasivas 

direcionadas às crianças que são consideradas abusivas.  O texto II apresenta um gráfico sobre a 

publicidade para as crianças no mundo e informa que no Brasil há uma autorregulamentação, pois como 

não há leis nacionais, o setor cria normas e faz acordos com o governo. Já no texto III, aborda sobre como 

a criança deve ser preparada para receber informações para poder tornar-se um consumidor no futuro. 

Levando em consideração as informações analisadas, deveria ser pensado sobre como o Brasil não 

possui leis para a publicidade infantil e a propagandas abusivas que visam persuadir os seus leitores 

(crianças).    

 

3. Tema 1: todas as pessoas estão conectadas no século xxi; ativos em redes sociais (twitter, facebook, 

instagram); excesso de exposição; falta de privacidade.  

Tema 2: excesso de publicidades infantis persuasivas em mídias (TV, internet); comerciais de produtos 

infantis com referência à personagens infantis; restaurantes fast-foods com brinquedos; falta de leis que 

regulamentem a publicidade para crianças no Brasil. 

 

4. Tema 1: a internet tem se tornado cada vez mais presente na vida das pessoas; o tempo gasto conectado 

é maior do que outras atividades; não  há mais limites entre o que é privado e público na internet; alta 

exposição. 

Tema 2:  falta de regulamentação das publicidades infantis, excesso de publicidade voltada para as 

crianças.  

 

5. Tema 1: Introdução – a internet tem se tornado cada vez mais presente na vida das pessoas;  

Argumento 1 – o tempo gasto conectado é maior do que outras atividades;  

Argumento 2 – não há limites entre o que é público e o privado devido à alta exposição na internet;  

Solução – promoção de campanhas publicitárias que incentivem a diminuição do tempo gasto na internet 

com o objetivo de promover também a reflexão sobre a exposição excessiva na rede. 

Tema 2: Introdução – existem, hoje, muitas propagandas voltadas ao público infantil seja de alimentos à 

brinquedos.  

Argumento 1 – não há regulamentação de leis sobre as publicidades direcionadas às crianças;  

Argumento 2 – devido à falta de maturidade, as crianças não conseguem bloquear a persuasão feita pelas 

publicidades. 
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Solução – o governo deve criar uma lei efetiva e é papel da família promover o senso crítico da criança 

como futuro consumidor.  

 

6. Educação dos surdos.  

 

7. A frase-tema apresentada faz um recorte para que seja abordado os desafios que os surdos enfrentam 

na formação educacional e apresentando o Brasil como o espaço de análise acerca desse problema.  

 

8. O texto I é um fragmento da Lei nº 13.146 que aborda os direitos à educação. Nela é previsto que a 

educação é um direito da pessoa com deficiência assegurado em um sistema inclusivo sendo dever do 

Estado, da família e da comunidade escolar assegurar educação de qualidade a eles. Além disso, deve-

se garantir educação bilíngue, em Libras como primeira língua; oferta de ensino do Sistema Braille e uso 

de recursos de tecnologia com o objetivo de promover a autonomia e participação dos alunos.  

 

9. De acordo com o gráfico apresentado no texto II, desde o ano de 2011 há uma queda no número de 

matrícula de surdos na Educação Básica tanto em classes comuns, quanto em classes especiais ou em 

escolas inclusivas.  

 

10. A publicidade do texto III apresenta a informação que um homem surdo possui pós-graduação, ou seja, 

conseguiu uma continuidade em sua formação, entretanto, questiona se nas empresas há espaço para 

pessoas com deficiência (PCD). 

 

11. No texto IV é apresentado informações sobre o percurso percorrido ao longo dos anos pelos surdos. 

Apresenta o dia 26 de setembro como Dia do Surdo, visto que, em 1857, essa data foi importante pela 

criação da primeira escola  de educação de meninos surdos, hoje, atual Instituto Nacional de Educação 

de Surdos (Ines), além de apresentar que a Língua Brasileira de Sinais (Libras) é a segunda língua oficial 

do país desde 2012. 

 

12. Constituição - liberdade e igualdade; Princípio de Equidade de Aristóteles; uma escola específica para 

surdos no RJ - Ines; licenciatura - disciplina de libras obrigatória; poucas escolas oferecem Libras como 

disciplina aos alunos do Ensino Fundamental; Paulo Freire – escola como instituição integradora e crítica 

aos estudantes. 

 

13. Liberdade e igualdade não são aplicadas na prática; o futuro professor precisa saber Libras, mas não 

adianta somente o professor se os alunos não forem bilíngues também; poucas escolas especializadas 

no ensino de alunos surdos além de serem restritas à região metropolitana; falta de oportunidades para 

continuar a formação acadêmica. 

 

14. Introdução: Pilares da democracia (liberdade e igualdade) + as máximas não são aplicadas; 

Argumento 1: Obstáculo na formação dos profissionais especializados. 

Argumento 2: Barreiras na inclusão dos surdos no ambiente escolar. 

Solução: Ensino de LIBRAS obrigatório desde o EFII e capacitação e formação contínua aos profissionais 

da educação.  
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Auguste Comte e o positivismo 

 

Resumo 

 

O surgimento da socioogia: Comte  

O filósofo francês Augusto Comte (1798 – 1857) é considerado um dos fundadores da Sociologia e 

o pai de uma corrente de pensamento denominada de positivismo.  Essa corrente de pensamento defendia, 

em grande medida, a aplicação de métodos científicos baseados na experimentação como única forma de 

proporcionar um conhecimento verdadeiro sobre a sociedade.  Assim, Comte se esforça por delimitar o 

campo de estudo da Sociologia, tendo sido influenciado profundamente por acontecimentos históricos de 

sua época, como a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. 

Comte observou esse processo de formação dos grandes centros urbanos, podendo refletir sobre 

fenômenos sociais absolutamente novos que surgiram em razão das modificações ocorridas na sociedade 

européia da época.  De acordo com a teoria de Comte, o estudo da sociedade deve ser tão rigoroso quanto, 

por exemplo, o estudo empreendido pelas ciências naturais.  Assim, a ciência da sociedade deve ser rigorosa, 

baseando-se sempre na experimentação a fim de explicar corretamente os fenômenos sociais.  

Comte defende que a história do pensamento humano progredia em estágios.  O espírito humano, 

então, desenvolve-se através de três fases principais, a saber: a teológica, a metafísica e a positiva.  No 

estágio teológico, o espírito humano ainda está muito mais voltado para crenças do que propriamente para o 

uso da ciência como forma de construção do conhecimento.  A fase teológica, então, está relacionada com 

uma tentativa de explicação do mundo a partir da imaginação, apelando comumente para deuses e entes 

sobrenaturais a fim de explicar a realidade. 

A fase metafísica, exemplificada pelo período histórico do Renascimento, está relacionada com uma 

explicação da realidade não em termos imaginativos, como na fase teológica, mas em termos naturais.  No 

lugar da imaginação, surge a argumentação metafísica, que questiona as explicações que se baseiam em 

entes sobrenaturais.  Já o estado positivo, é marcado pela observação como forma de entendimento da 

realidade, o que ocorre através da experimentação própria do método científico. 

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

  

https://dex.descomplica.com.br/lista/enem-extensivo-auguste-comte-e-o-positivismo/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=sociologia&utm_term=formacao-da-sociologia
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Exercícios 

 

1. Dentre os principais autores articuladores da Sociologia na sua fase inicial de desenvolvimento, é 

CORRETO citar os nomes de  

a) Marx e Foucault. 

b) Comte e Durkheim. 

c) Descartes e Marx.  

d) Aristóteles e Comte. 

e) Durkheim e Chartier. 

 

2. O evolucionismo social do século XIX teve um papel fundamental na constituição da sociologia como 
ramo científico. Sobre essa corrente de pensamento, que reunia autores como Augusto Comte e 
Herbert Spencer, assinale o que for correto. 

a) O evolucionismo define que as estruturas, naturais ou sociais, passam por processo de 
diferenciação e integração que levam ao seu aprimoramento. 

b) O evolucionismo propõe que a evolução das sociedades ocorre em estágios sucessivos de 
racionalização.  

c) O evolucionismo considera o Estado Militar como a forma mais evoluída de organização social, 
fundamentada na cooperação interna e obrigatória.  

d) O evolucionismo rejeita o modelo político e econômico liberal, baseado na livre iniciativa e no 
laissez-faire, considerando-o uma orientação contrária à evolução social. 

e) O evolucionismo defende a unidade biológica e cognitiva da espécie humana, independente de 
variações particulares. 
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3. Leia o texto a seguir. 

Até o século XVIII, a maioria dos campos de conhecimento, hoje enquadrados sob o rótulo de ciências, 

era ainda, como na Antiguidade Clássica, parte integral dos grandes sistemas filosóficos. A 

constituição de saberes autônomos, organizados em disciplinas específicas, como a Biologia ou a 

própria Sociologia, envolverá, de uma forma ou de outra, a progressiva reflexão filosófica, como a 

liberdade e a razão. 

QUINTANEIRO, T.; BARBOSA, M. L. O.; OLIVEIRA, M. G. M. Um Toque de Clássicos: Marx, Durkheim e Weber. BH: UFMG, 2002.  

Com base nos conhecimentos sobre o surgimento da Sociologia, assinale a alternativa que apresenta, 

corretamente, a relação entre conhecimento sociológico de Auguste Comte e as ideias iluministas.  

a) A ideia de desenvolvimento pela revolução social foi defendida pelo Iluminismo, que influenciou o 

Positivismo.  

b) A crença na razão como promotora do progresso da sociedade foi compartilhada pelo Iluminismo 

e pelo Positivismo.  

c) O Iluminismo forneceu os princípios e as bases teóricas da luta de classes para a formulação do 

Positivismo.  

d) O reconhecimento da validade do conhecimento teológico para explicar a realidade social é um 

ponto comum entre o Iluminismo e o Positivismo.  

e) Os limites e as contradições do progresso para a liberdade humana foram apontados pelo 

Iluminismo e aceitos pelo Positivismo.  

 

4. O positivismo foi uma das grandes correntes de pensamento social, destacando-se, entre seus 

principais teóricos, Augusto Comte e Émile Durkheim. 

Sobre a concepção de conhecimento científico, presente no positivismo do século XIX, é correto 

afirmar:  

a) A busca de leis universais só pode ser empreendida no interior das ciências naturais, razão pela 

qual o conhecimento sobre o mundo dos homens não é científico.  

b) Os fatos sociais fogem à possibilidade de constituírem objeto do conhecimento científico, haja 

vista sua incompatibilidade com os princípios gerais de objetividade do conhecimento e a 

neutralidade científica. 

c) Apreender a sociedade como um grande organismo, a exemplo do que fazia o materialismo 

histórico, é rejeitado como fonte de influência e orientação para as investigações empreendidas 

no âmbito das ciências sociais. 

d) A ciência social tem como função organizar e racionalizar a vida coletiva, o que demanda a 

necessidade de entender suas regras de funcionamento e suas instituições forjadas 

historicamente. 

e) O papel do cientista social é intervir na construção do objeto, aportando à compreensão da 

sociedade os valores por ele assimilados durante o processo de socialização obtido no seio 

familiar. 
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5. A sociologia surge em um período em que o fazer científico encontrava-se influenciado por algumas 

teses desenvolvidas durante o século XIX. Herbert Spencer, Charles Darwin e Auguste Comte, por 

exemplo, tiveram grande importância para o pensamento sociológico. O primeiro, por aplicar às 

ciências humanas o evolucionismo, mesmo antes das teses revolucionárias sobre a seleção das 

espécies do segundo. Com relação a Comte, houve a influência de seu “espírito positivo” na formação 

dos muitos intelectuais do período. 

Sobre as ideias de evolução e progresso e seu impacto no pensamento sociológico, podemos afirmar 

que: 

a) A ideia de progresso, apesar de ter grande influência na área das ciências naturais, não teve 

impacto decisivo na constituição da sociologia. 

b) A ideia de evolução foi uma das palavras de ordem do período, mas a sociologia rejeitou a sua 

adoção, assim como qualquer comparação entre seus efeitos no reino natural e no mundo social. 

c) A explicação sociológica procurou, desde o seu início, afastar-se de qualquer forma de 

determinismos, fossem biológicos ou geográficos, pois se contrapunha fortemente às explicações 

de cunho evolucionista. 

d) Em sua busca por constituir-se como disciplina, a sociologia passou pela valorização e 

incorporação dos métodos das ciências da natureza, utilizando metáforas organicistas, assim 

como conferindo ênfase à noção de função. 

 

 

6. Tanto Augusto Comte quanto Karl Marx identificam imperfeições na sociedade industrial capitalista, 

embora cheguem a conclusões bem diferentes: para o positivismo de Comte, os conflitos entre 

trabalhadores e empresários são fenômenos secundários, deficiências, cuja correção é relativamente 

fácil, enquanto, para Karl Marx, os conflitos entre proletários e burgueses são o fato mais importante 

das sociedades modernas.  

A respeito das concepções teóricas desses autores, é CORRETO afirmar: 

a) Comte pensava que a organização científica da sociedade industrial levaria a atribuir a cada 

indivíduo um lugar proporcional à sua capacidade, realizando-se assim a justiça social. 

b) Comte considera que a partir do momento em que os homens pensam cientificamente, a atividade 

principal das coletividades passa a ser a luta de classes que leva necessariamente à resolução de 

todos os conflitos. 

c) Marx acredita que a história humana é feita de consensos e implica, por um lado, o antagonismo 

entre opressores e oprimidos; por outro lado, tende a uma polarização em dois blocos: burgueses 

e proletários. 

d) Para Karl Marx, o caráter contraditório do capitalismo manifesta-se no fato de que o crescimento 

dos meios de produção se traduz na elevação do nível de vida da maioria dos trabalhadores 

embora não elimine as desigualdades sociais. 

e) Tanto Augusto Comte quanto Karl Marx concordam que a sociedade capitalista industrial expressa 

a predominância de um tipo de solidariedade, que classificam como orgânica, cujas 

características se refletirão diretamente em suas instituições. 
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7. O autor considerado “pai” da sociologia, Augusto Comte, acreditava que a nova ciência das sociedades 

deveria igualar-se às demais ciências da natureza que se pautavam pelos fenômenos observáveis e 

mensuráveis para que assim fosse possível apreender as regras gerais que regem o mundo social do 

indivíduo.  

Essa perspectiva ideológica é chamada de: 

a) Iluminismo. 

b) Darwinismo. 

c) Dadaísmo. 

d) Positivismo. 

 
 

8. A sociologia nasce no séc. XIX após as revoluções burguesas sob o signo do positivismo elaborado 

por Augusto Comte. As características do pensamento comtiano são:  

a) a sociedade é regida por leis sociais tal como a natureza é regida por leis naturais; as ciências 

humanas devem utilizar os mesmos métodos das ciências naturais e a ciência deve ser neutra.  

b) a sociedade humana atravessa três estágios sucessivos de evolução: o metafísico, o empírico e o 

teológico, no qual predomina a religião positivista.  

c) a sociologia como ciência da sociedade, ao contrário das ciências naturais, não pode ser neutra 

porque tanto o sujeito quanto o objeto são sociais e estão envolvidos reciprocamente.  

d) o processo de evolução social ocorre por meio da unidade entre ordem e progresso, o que 

necessariamente levaria a uma sociedade comunista.  

 

 

9. A filosofia da História – o primeiro tema da filosofia de Augusto Comte – foi sistematizada pelo próprio 

Comte na célebre “Lei dos Três Estados” e tinha o objetivo de mostrar porque o pensamento positivista 

deve imperar entre os homens. Sobre a “Lei do Três Estados” formulada por Comte, é correto afirmar 

que 

a) Augusto Comte demonstra com essa lei que todas as ciências e o espírito humano desenvolvem-

se na seguinte ordem em três fases distintas ao longo da história: a positiva, a teológica e a 

metafísica. 

b) na “Lei dos Três Estados” a argumentação desempenha um papel de primeiro plano no estado 

teológico. O estado teológico, na sua visão, corresponde a uma etapa posterior ao estado positivo. 

c) o estado teológico, segundo está formulada na “Lei dos Três Estados”, não tem o poder de tornar 

a sociedade mais coesa e nenhum papel na fundamentação da vida moral. 

d) o estado positivista apresenta-se na “Lei dos Três Estados” como o momento em que a 

observação prevalece sobre a imaginação e a argumentação, e na busca de leis imutáveis nos 

fenômenos observáveis. 

e) para Comte, o estado metafísico não tem contato com o estado teológico, pois somente o estado 

metafísico procura soluções absolutas e universais para os problemas do homem. 
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10. Para Augusto Comte, uma das funções da Sociologia ou Física Social era encontrar leis sociais que 

conduzissem o progresso da humanidade. Sobre os estágios do progresso social discutidos pelo autor, 

é correto afirmar: 

a) O estágio teológico nega a existência de apenas uma explicação divina para os fenômenos 

naturais e sociais. 

b) O positivismo é o estágio superior do progresso social, porque se sustenta nos métodos 

científicos. 

c) O estágio mais simples é o mítico, seguido pelo teológico e pelo científico, que é o mais elaborado. 

d) O primeiro estágio do conhecimento é o metafísico, em que conceitos abstratos explicam o 

mundo. 

e) A Europa exemplificava uma sociedade em estado de desenvolvimento teológico. 
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Gabarito 

 

1. B  

O autor fundante da sociologia como ciência, apresentando método e pressupostos próprios para o 

estudo científico da sociedade, é Durkheim. Por sua vez, suas ideias e maneiras de enxergar a análise 

social derivam dos estudos de Auguste Comte e de sua filosofia positiva. São, portanto, esses dois 

autores considerados primordiais no primeiro momento do estudo sociológico. 

 

2. B 

A alternativa “B” é a correta. O evolucionismo social define que os estágios anteriores de primitivismo 

social só são superados mediante a racionalização do mundo e do ser humano, em uma lógica 

eurocêntrica que via o restante do mundo como “bárbaros” ou “primitivos”. 

 

3. E  

Correta, pois, para Norbert Elias, a sociedade é formada por redes de funções que as pessoas 

desempenham umas em relação às outras por meio de sucessivos elos. Elias contrapõe-se, assim, tanto 

às teorias que estipulam a superioridade do social sobre o individual quanto às teorias que concebem 

que os indivíduos formam livremente uma sociedade. Coloca-se, portanto, contra o estruturalismo e o 

individualismo metodológico. 

 

4. D  

Alternativa “d”. Comte propunha uma ciência da sociedade, capaz de explicar e compreender todos os 

fenômenos sociais da mesma forma que as ciências naturais buscavam interpelar seus objetos de 

estudo.   

 

5. D  

A afirmativa A está errada. A sociologia surge justamente na busca de soluções para conciliar o 

progresso humano (com sua consequente diferenciação) e sua efetiva harmonia social, junção 

defendida inclusive pelo positivismo;  A afirmativa B também está errada, pois as teorias evolucionistas 

foram largamente adotadas nos primórdios da sociologia como meios de explicação de vários 

fenômenos sociais; A afirmativa C está errada, pois o determinismo também foi usado para explicar as 

ações sociais, especialmente o biológico e o geográfico. As ideias de meio, momento histórico e 

antecedentes biológicos do individuo eram elementos definidores das ações destes para os primeiros 

sociólogos. Dessa forma, a resposta correta é a letra D. 

 

6. A  

A alternativa A está correta. Segundo o pensamento positivista, cada indivíduo tem um papel na 

sociedade e deve aceitá-lo para o bem comum. A alternativa B está incorreta, pois mistura conceitos 

positivistas e marxistas. Para Comte, o pensamento científico levaria à harmonia e não ao conflito de 

classes. A alternativa C está incorreta porque é contraditória (se a história humana é feita de "consensos", 

porque há antagonismo e polarização?). Além disso, atribui a Comte pressupostos teóricos de Marx. A 

afirmativa D está incorreta porque não há elevação do nível de vida dos trabalhadores no raciocínio 
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marxista. Eles sempre seriam explorados pelos capitalistas o máximo possível. Por fim, a alternativa E 

está incorreta porque Marx não acreditava em uma sociedade capitalista orgânica (na qual as partes se 

completam em harmonia), mas sim em uma sociedade baseada no conflito dialético dos meios de 

produção (desse conflito resultaria uma solução, que daria início a um novo conflito, sempre por motivos 

econômico-produtivos). 

 

7. D  

A alternativa “D” é a correta. Augusto Comte foi um dos principais autores do positivismo, que entendia 

que o verdadeiro conhecimento só era construído por meio da experimentação sensível do objeto de 

estudo. A utilização do método científico de mensuração, experimentação e observação tinha por 

finalidade estabelecer leis e regras fundamentais para o funcionamento dos fenômenos observados. 

 

8. A  

A alternativa [A] é a única que condiz totalmente com o positivismo. Vale ressaltar que, segundo essa 

corrente de pensamento, os três estágios são o teológico, o metafísico e o positivo, a sociologia deve ser 

neutra e a sociedade não caminha para o comunismo. 

 

9. C  

A afirmação correta é a da letra “c”. O estado positivo caracteriza-se, segundo Comte, pela subordinação 

da imaginação e da argumentação à observação. Isso quer dizer que o processo de construção do 

conhecimento humano ocorre a partir da experimentação própria do método científico. 

 

10. B 

Auguste Comte desenvolveu a sua teoria baseada em três estágios: teológico, metafísico e positivo. O 

último seria marcado pelo apogeu dos anteriores. Seria sua característica a busca por conexões 

regulares através da observação dos fenômenos com o objetivo final de estabelecer leis racionais sobre 

eles, tendo como base a perspectiva científica das ciências exatas.  

 


