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Lipídios 
 

 

Resumo 

 

Lipídeos são moléculas orgânicas apolares, sendo insolúveis em água (hidrofóbicos), porém solúveis em 
compostos alcoólicos. Eles desempenham diversas funções, como as listadas a seguir: 

• Membrana celular: A membrana é formada por uma bicamada de fosfolipídeos. A membrana celular 
animal é a única que possui colesterol. 

• Energia: Os lipídeos são uma fonte secundária de energia para o metabolismo celular. 

• Hormonal: Participam da formação de hormônios esteróides. 

• Bile: Participam da formação dos sais biliares, que formam a bile, importante na digestão de gorduras no 
duodeno. 

• Transporte de vitaminas lipossolúveis: Transportam as vitaminas A, D, E e K. 

• Isolante: Funcionam como isolante térmico (contra baixas temperaturas), mecânico (absorvem impactos) 
e elétrico (não conduz eletricidade). 

Impermeabilização: Impedem a desidratação ou passagem de água, como por exemplo as ceras. 

 
Eles são classificados em: 
 

• Glicerídeos → podem ter ácidos graxos saturados, como as gorduras (sólidos à temperatura ambiente), 
ou insaturados, como os óleos (líquidos à temperatura ambiente). Os ácidos graxos insaturados com 
mais de uma ligação dupla podem formar a gordura trans. Os triglicerídeos, ou trigliceróis, são formados 
por três ácidos graxos e são as formas para armazenamento de energia. 
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• Carotenóides → são formados apenas por álcool. O beta-caroteno é um pigmento alaranjado e utilizado 
na síntese da vitamina A. 

• Cerídeos → São muito insolúveis em água e ajuda na perda de água Ex.: cutina, cera de abelha e cera de 
ouvido. 

• Fosfolipídeos → formam todas as membranas da célula, tendo o fosfato hidrofílico e o lipídio como 
hidrofóbico 

• Esteroides → também só é formado pelo álcool. O principal é o colesterol, que só existe em animais. O 
colesterol é precursor de vitamina D, forma a bile e formam hormônios sexuais. 

 
LDL x HDL 

 
Disponível em: http://saudenacomida.com.br/10-alimentos-melhorar-o-colesterol-hdl/ 

 
São lipoproteínas, sendo: 

• LDL → lipoproteína de baixa densidade e ficam presentes no sangue, podendo causar entupimento dos 
vasos sanguíneos. Eles retiram o excesso de gordura do fígado para as células. É conhecido como “mau” 
colesterol 

• HDL → lipoproteína de alta densidade capaz de absorver os cristais de colesterol, que são depositados 
nas artérias, removendo-o das artérias e transportando-o de volta ao fígado para ser eliminado. É 
chamado de “bom” colesterol 

 
 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 
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Exercícios 

 

1. Os lipídios são 

a) Os compostos energéticos consumidos preferencialmente pelo organismo. 

b) Mais abundantes na composição química dos vegetais do que na dos animais. 

c) Substâncias insolúveis na água, mas solúveis nos chamados solventes orgânicos (álcool, éter, 
benzeno). 

d) Presentes como fosfolipídios no interior da célula, mas nunca na estrutura da membrana 
plasmática. 

e) a principal e primeira fonte energética para o metabolismo celular 
 

2. A restrição excessiva de ingestão de colesterol pode levar a uma redução da quantidade de 

testosterona no sangue de um homem. Isso se deve ao fato de que o colesterol 

a) é fonte de energia para as células que sintetizam esse hormônio. 

b) é um lipídio necessário para a maturação dos espermatozoides, células produtoras desse 
hormônio. 

c) é um esteroide e é a partir dele que a testosterona é sintetizada. 

d) é responsável pelo transporte da testosterona até o sangue. 

e) é necessário para a absorção das moléculas que compõem a testosterona. 
 

3. O colesterol é um tipo de lipídio muito importante para o homem, apesar de ser conhecido 

principalmente por causar problemas cardíacos, como a aterosclerose. Esse lipídio pode ser adquirido 

pelo nosso corpo através de dieta ou ser sintetizado em nosso fígado. 

Entre as alternativas a seguir, marque aquela que indica o tipo de lipídio no qual o colesterol enquadra-

se. 

a) glicerídios. 

b) ceras. 

c) carotenoides. 

d) fosfolipídios. 

e) esteroides. 

 

4. A ingestão de alimentos muito gordurosos leva a um aumento no nível de colesterol no sangue, fazendo 

com que este seja considerado um vilão para a saúde das pessoas. No entanto, em quantidades 

adequadas, o colesterol é necessário ao organismo humano porque: 

a) Acelera a velocidade das reações biológicas. 

b) É um precursor dos hormônios insulina e glucagon. 

c) Constitui a principal fonte de energia celular. 

d) Faz parte da estrutura da membrana biológica de células. 

e) É o principal composto utilizado na fermentação 
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5. As moléculas mais utilizadas pela maioria das células para os processos de conversão de energia e 

produção de ATP (trifosfato de adenosina) são os carboidratos. Em média, um ser humano adulto tem 

uma reserva energética na forma de carboidratos que dura um dia. Já a reserva de lipídeos pode durar 

um mês. O armazenamento de lipídeos é vantajoso sobre o de carboidratos pelo fato de os primeiros 

terem a característica de serem: 

a) isolantes elétricos. 

b) pouco biodegradáveis. 

c) saturados de hidrogênios. 

d) majoritariamente hidrofóbicos. 

e) componentes das membranas. 

 

6. Há alguns meses, foi lançado no mercado um novo produto alimentício voltado para o consumidor 

vegetariano: uma bebida sabor iogurte feita à base de leite de soja. À época, os comerciais informavam 

tratar-se do primeiro iogurte totalmente isento de produtos de origem animal. Sobre esse produto, pode-

se dizer que é isento de: 

a) colesterol e carboidratos. 

b) lactose e colesterol. 

c) proteínas e colesterol. 

d) proteínas e lactose. 

e) lactose e carboidratos 

 

7. O colesterol é um esteroide que constitui um dos principais grupos de lipídios. Com relação a esse tipo 

particular de lipídio, é correto afirmar que: 

a) O colesterol é encontrado em alimentos tanto de origem animal como vegetal (por ex: manteigas, 
margarinas, óleos de soja, milho, etc.) uma vez que é derivado do metabolismo dos glicerídeos. 

b) Na espécie humana, o excesso de colesterol aumenta a eficiência da passagem do sangue no 
interior dos vasos sanguíneos, acarretando a arteriosclerose. 

c) O colesterol participa da composição química das membranas das células animais e é precursor 
dos hormônios sexuais masculino (testosterona) e feminino (estrógeno). 

d) Nas células vegetais, o excesso de colesterol diminui a eficiência dos processos de transpiração 
celular e da fotossíntese. 

e) O colesterol sempre é danoso ao organismo vivo seja ele animal ou vegetal. 
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8. Acredita-se que 75% das mortes no mundo são causadas por doenças crônicas, como diabetes, câncer 

e complicações cardíacas (Diet, nutrition and the prevention of cronic diseases). A comida, sobretudo 

a industrializada, tem sido apontada como a principal causa dessas enfermidades. A molécula de 

colesterol, considerada prejudicial em grandes quantidades, e as moléculas constituintes dos lipídios 

considerados “bons” para a saúde, são, respectivamente, 

a) colesterol HDL; ácidos graxos insaturados. 

b) colesterol HDL; ácidos graxos saturados. 

c) colesterol HDL; ácidos graxos poli-insaturados. 

d) colesterol LDL; ácidos graxos saturados. 

e) colesterol LDL; ácidos graxos linoleico e oleico. 

 

9. O uso de óleos vegetais na preparação de alimentos é recomendado para ajudar a manter baixo o nível 

de colesterol no sangue. Isso ocorre porque esses óleos: 

a) têm pouca quantidade de glicerol. 

b) são pouco absorvidos no intestino. 

c) são pobres em ácidos graxos saturados. 

d) têm baixa solubilidade no líquido extracelular. 

e) dissolvem o colesterol. 

 

10. Os lipídios são considerados grandes vilões da saúde humana, o que não é verdade. É preciso lembrar 

de que esses compostos desempenham importantes funções biológicas. Com relação aos lipídios 

pode-se afirmar corretamente que 

a) os fosfolipídios revestem a membrana dos neurônios, facilitando a condução do impulso nervoso. 

b) as gorduras são predominantemente de origem animal  e têm cadeia insaturada, enquanto os 
óleos são predominantemente saturados. 

c) os carotenoides, presentes em certos vegetais, são precursores da vitamina D, cuja carência causa 
o raquitismo. 

d) os esteroides são derivados do colesterol e alguns deles atuam com papel hormonal. 

e) alguns deles como a queratina e a melanina têm papel estrutural enquanto outros, como a 
cortisona, têm ação anti-inflamatória. 
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Gabarito 

 

1. C 

Os lipídios são substâncias apolares hidrofóbicas, porém por serem formados por ácidos graxos e glicerol, 

são solúveis em solventes orgânicos. 

 

2. C 

O colesterol é um lipídio do tipo esteróide, componente importante do hormônio sexual testosterona 

 

3. E 

O colesterol é um lipídio do tipo esteróide, importante na composição da membrana celular animal e de 

hormônios sexuais. 

 

4. D 

O colesterol participa da formação da membrana celular dos animais. 

 

5. D 

Por serem hidrofóbicos, os lipídios não se dissolvem nem são excretados com facilidade. 

 

6. B 

A lactose está presente no leite, normalmente o de vaca utilizado na produção de iogurtes. Além disso, o 

colesterol é constituinte da membrana celular animal, e a ausência de derivados animais também leva a 

ausência deste composto. 

 

7. C 

O colesterol é importante na formação das membranas celulares de células animais, além de compor os 

chamados hormônios esteroides, como testosterona e progesterona. 

 

8. E 

O LDL é o colesterol ruim, que pode se acumular nas paredes dos vasos sanguíneos, dificultando o fluxo. 

Já os ácidos mono e poli-insaturados são considerados bons para a saúde (ex.: olho de soja, azeite de 

oliva). 

 

9. C 

Os óleos de origem vegetal apresentam grande quantidade de ácidos graxos insaturados, ou seja, possui 

uma ligação dupla entre a sequência de carbonos. 

 

10. D 

Os esteroides são um grupo de lipídeos que formam os hormônios sexuais. 
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Relações ecológicas desarmônicas 
 

 

Resumo 

 

Ecobiose: relação dos seres vivos com o meio ambiente;  

Alelobiose: ou relações ecológicas, são as  relações dos seres vivos entre eles. Essas relações podem ser 

harmônicas (nenhum dos indivíduos são prejudicados) ou desarmônicas (pelo menos um dos indivíduos é 

prejudicado). Ainda, podem ser intraespecíficas (mesma espécie) ou interespecíficas (espécies diferentes). 

São utilizados os símbolos de positivo + (para indicar uma vantagem na relação), o negativo – (para indicar 

um prejuízo para o indivíduo) e o 0 (representando uma indiferença na relação, ou seja, não se afeta nem 

positivamente nem negativamente). 

Veja a seguir uma tabela, resumindo as principais relações ecológicas desarmônicas: 

 

Relações 
desarmônicas 

Intraespecíficas 
Canibalismo (+,-) 

Competição (-,-) 

Interespecíficas 

Amensalismo (0,-) 

Parasitismo (+,-) 

Herbivoria (+,-) 

Predatismo (+,-) 

Esclavagismo (+,-) 

  Competição (-,-) 

 

 

Canibalismo → relação em que um ser come o outro da mesma espécie. 
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Competição → relação em que dois seres da mesma espécie (intraespecífica) ou de espécies diferentes 

(interespecífica) competem por recursos, espaço e até reprodução. Nesta relação ambos saem perdendo 

mesmo que haja um vencedor devido a todo o esforço que um ser realizou para ganhar a competição. A 

competição intraespecífica será sempre mais forte que a interespecífica devido as semelhanças 

anatômicas de seres da mesma espécie. As competições interespecíficas também pode levar ao Princípio 

de Gause. 

 

 

 

Amesnalismo → relação em que uma espécie impede o desenvolvimento de outra espécie. Um exemplo 

comum é o fungo Penicillium que secreta uma substância que inibe o desenvolvimento de bactérias e é 

usado como antibiótico. 

 

 

Parasitismo → relação em que um ser (parasita) se beneficia do outro (hospedeiro). Nesta relação, não é 

interessante para o parasita matar o seu hospedeiro, pois como o parasita depende das atividades 

metabólicas do outro, caso o hospedeiro morra, o parasita também irá morrer. Todos os vírus são 

classificados como parasitas. 

 

 

Herbivoria → relação semelhante ao parasitismo em que ocorre quando um herbívoro se alimenta de uma 

planta (das folhas por exemplo), porém sem matá-la.  
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Predatismo → ocorre quando um ser vivo mata o outro para se beneficiar. Relação muito comum 

exemplificada nas cadeias e teias alimentares. 

 

 

Esclavagismo → ocorre quando um ser vivo se aproveita das atividades, do trabalho ou de produtos 

produzidos por outros seres vivos. 

 

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

  

https://dex.descomplica.com.br/enem/biologia/extensivo-enem-relacoes-ecologicas-desarmonicas/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=biologia2&utm_term=relacoes-ecologicas
https://dex.descomplica.com.br/enem/biologia/extensivo-enem-relacoes-ecologicas-desarmonicas/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=biologia2&utm_term=relacoes-ecologicas
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Exercícios 

 

1. A dispersão de sementes é essencial para a sobrevivência de uma planta, uma vez que a grande 

quantidade de sementes próximas à planta-mãe diminui a chance de sobrevivência. Ao separar as 

sementes por uma área maior, cada uma terá acesso a uma quantidade maior de recursos, evitando 

assim: 

a) a competição. 

b) o parasitismo. 

c) o inquilinismo. 

d) a predação.  
 
 

2. No Brasil, cerca de 80% da energia elétrica advém de hidrelétricas, cuja construção implica o 

represamento de rios. A formação de um reservatório para esse fim, por sua vez, pode modificar a 

ictiofauna local. Um exemplo é o represamento do Rio Paraná, onde se observou o desaparecimento 

de peixes cascudos quase que simultaneamente ao aumento do número de peixes de espécies exóticas 

introduzidas, como o mapará e a corvina, as três espécies com nichos ecológicos semelhantes. 
PETESSE, M. L.: PETRERE JR., M. Ciência Hoje. São Paulo, n. 293, v. 49. jun, 2012 (adaptado). 

Nessa modificação da ictiofauna, o desaparecimento de cascudos é explicado pelo(a) 

a) redução do fluxo gênico da espécie nativa. 

b) diminuição da competição intraespecífica. 

c) aumento da competição interespecífica. 

d) isolamento geográfico dos peixes. 

e) extinção de nichos ecológicos.  
 
 

3. Os vaga-lumes machos e fêmeas emitem sinais luminosos para se atraírem para o acasalamento. O 

macho reconhece a fêmea de sua espécie e, atraído por ela, vai ao seu encontro. Porém, existe um tipo 

de vaga-lume, o Photuris, cuja fêmea engana e atrai os machos de outro tipo, o Photinus, fingindo ser 

desse gênero. Quando o macho Photinus se aproxima da fêmea Photuris, muito maior que ele, é 

atacado e devorado por ela. 

A relação descrita no texto, entre a fêmea do gênero Photuris e o macho do gênero Photinus, é um 
exemplo de: 

a) comensalismo. 

b) inquilinismo. 

c) cooperação. 

d) predatismo. 

e) mutualismo.  
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4. Sr. José Horácio, um morador de Ipatinga, MG, flagrou uma cena curiosa, filmou-a e mandou-a para um 
telejornal. Da ponte de um lago no parque da cidade, pessoas atiravam migalhas de pão aos peixes. 
Um socozinho (Butorides striata), ave que se alimenta de peixes, recolhia com seu bico algumas 
migalhas de pão e as levava para um lugar mais calmo, à beira do lago e longe das pessoas. Atirava 
essas migalhas “roubadas” no lago e, quando os peixes vinham para comê-las, capturava e engolia 
esses peixes. Sobre os organismos presentes na cena, pode-se afirmar que  

a) o socozinho é um parasita, os homens e os peixes são os organismos parasitados. 

b) o socozinho é um predador, que pode ocupar o terceiro nível trófico dessa cadeia alimentar. 

c) o homem é produtor, os peixes são consumidores primários e o socozinho é consumidor 
secundário. 

d) os peixes e o socozinho são consumidores secundários, enquanto o homem ocupa o último nível 
trófico dessa cadeia alimentar. 

e) os peixes são detritívoros e o socozinho é consumidor primário  
 
 

5. Os macacos vermelhos do Quênia apresentam tempo de vida em torno de 4 a 5 anos no ambiente 
natural e podem viver até 20 anos em cativeiro. Uma possível explicação para este fato poderia ser a 
ausência, em cativeiro, de uma das relações ecológicas abaixo relacionadas. Assinale a relação 
ecológica cuja ausência em cativeiro pode explicar corretamente este fato: 

a) Predatismo. 

b) Inquilinismo. 

c) Mutualismo. 

d) Simbiose. 

e) Comensalismo. 
 
 

6. Existem certas espécies de árvores que produzem substâncias que, dissolvidas pela água das chuvas 
e levadas até o solo, vão dificultar muito o crescimento de outras espécies vegetais, ou até mesmo 
matar as sementes que tentam germinar. Esse tipo de comportamento caracteriza o 

a) mutualismo. 

b) comensalismo. 

c) saprofitismo. 

d) amensalismo. 
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7. As figuras 1 e 2 mostram curvas de crescimento de duas espécies de protozoários, A e B. Em 1, as 
espécies foram cultivadas em tubos de ensaio distintos e, em 2, elas foram cultivadas juntas, em um 
mesmo tubo de ensaio. 

 
Considerando que as condições do meio foram as mesmas em todos os casos, a explicação mais 
plausível para os resultados mostrados é: 

a) a espécie A é predadora de B. 

b) a espécie B é predadora de A. 

c) a espécie A é comensal de B. 

d) a espécie B é comensal de A. 

e) as espécies A e B apresentam mutualismo.  
 
 

8.  

 
O Assinale a alternativa correta a respeito da relação de parasitismo. 

a) Os parasitas sempre levam o hospedeiro à morte. 

b) Os hospedeiros nunca apresentam as formas assexuadas dos parasitas. 

c) Não existem parasitas no reino vegetal. 

d) Os parasitas sempre vivem no interior do corpo dos hospedeiros. 

e) Essa relação sempre traz prejuízos ao hospedeiro. 
 
 

9. A avoante, também conhecida como arribaçã (Zenaida auriculata noronha) é uma ave migratória que 

se desloca no Nordeste, acompanhando o ritmo das chuvas, encontrando-se ameaçada de extinção, 

em decorrência da caça indiscriminada. A relação do homem com esta ave é: 

a) harmônica, intra-específica e de predação 

b) desarmônica, intra-específica e de comensalismo 

c) harmônica, inter-específica e de parasitismo 

d) desarmônica, inter-específica e de predação 
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10. (…) Como se não bastasse a sujeira no ar, os chineses convivem com outra praga ecológica, a poluição 

das águas por algas tóxicas. Há vários anos as marés vermelhas, formadas por essas algas, ocupam 

vastas áreas do litoral chinês, reduzindo drasticamente a pesca e afugentando os turistas. 
“O Avanço das Algas Tóxicas” in Revista Veja, 3 de outubro de 2007 

O trecho acima faz referência a um fenômeno causado pela  

a) multiplicação acentuada de várias espécies de produtores e consumidores marinhos, geralmente 
devida à 

b) eutroficação do ambiente. 

c) multiplicação acentuada de dinoflagelados, geralmente devida à eutroficação do ambiente. 

d) multiplicação acentuada de várias espécies de produtores e consumidores marinhos devida ao 
aumento do nível de oxigênio no ambiente. 

e) baixa capacidade de reprodução de dinoflagelados, geralmente devida à eutroficação do 
ambiente.  
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Gabarito 

 

1. A 
As sementes perto da planta-mãe germinando fariam com que essas plantas fossem competir por luz e 
nutrientes com a planta-mãe. 
 

2. C 
O aumento de espécies exóticas fará com que elas compitam com as nativas por recursos, nutrientes, 
espaço, etc. 
 

3. D  
Vagalumes do gênero Photuris  se alimenta  do macho do gênero Photinus, um caso de predação. 
 

4. B 
O socozinho preda o peixe, podendo se tornar um consumidor secundário se este peixe por consumidor 
primário, assim ocupando o terceiro nível trófico. 
 

5. A 
A predação poderia controlar a população de macacos, fazendo com que eles não conseguissem viver 
por tanto tempo. 
 

6. D  
Quando uma espécie inibe o desenvolvimento de outra, porém sem ter um ganho efetivo com isso, trata-
se de um caso de amensalismo. 
 

7. B 
A figura 2 mostra que quando estão juntos a espécie B pode ser a predadora da A, fazendo diminuir a 
população desta, uma relação (+ ; -). 
 

8. E 
No parasitismo, sempre o hospedeiro terá prejuízos, pois é uma relação (+ ; -), onde o parasita não tem a 
intenção necessariamente de levar o hospedeiro a morte. 
 

9. D 
A predação é uma relação (+ ; -) entre espécies diferentes em que a presa sempre será impactada 
negativamente. 
 

10. B 
O aumento exagerado de algas pode levar ao amensalismo, caso da maré vermelha. 
 
 

 



 
 

 

 

1 

Biologia 
 

Controle glicêmico e metabolismo 
 

 

Resumo 

 

Glicemia é a taxa de glicose no sangue 
Pessoas diabéticas superam o valor desse açúcar no sangue, enquanto que a hipoglicemia decorre de 

distúrbios na sua regulação, fazendo com que esse valor se reduza a níveis perigosos ao sistema nervoso 

central, o qual utiliza glicose como fonte principal de energia. 

 

 
 

Regulação hormonal 

A regulação da taxa de glicose no sangue é dada por 4 hormônios principais. 
Hormônios que aumentam a glicemia: Glugagon, Cortisol, Adrenalina 
Hormônio que reduz a glicemia: Insulina 
 

Insulina e glucagon 

Insulina e Glucagon são produzidos no pâncreas endócrino, nas ilhotas pancreáticas, também chamadas de 
ilhotas de Langerhans. São os principais hormônios que regulam a glicose.  

 

 
 

O pâncreas exócrino faz a secreção do suco pancreático, com enzimas digestivas que atuam no duodeno. 
Glucagon: Produzido pelas células alfa 
Insulina: Produzido pelas células beta 
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A insulina atua nas células, ligando ao seu receptor e induzindo a incorporação de um transportador de glicose, 

conhecido como GLUT4. Assim, na presença de insulina, a glicose que estava no sangue entra na célula, para 

ser utilizada como substrato energético na glicólise, por exemplo. Além disso, a insulina induz os processos 

de armazenamento de energia na forma de glicogênio nos músculos e no fígado; e de triglicerídeos no tecido 

adiposo. 

 
A insulina reduz a glicemia por permitir a entrada de glicose nas células 

 

O glucagon antagoniza as ações da insulina, ligando em um receptor distinto. É liberado em situações de 

jejum para aumentar a glicemia. O glucagon aumenta a glicemia por estimular os processos de 

gliconeogênese (produção de glicose a partir de outros substratos) e glicogenólise (quebra do glicogênio 

hepático). O glicogênio armazenado no fígado é quebrado e glicose é liberada para o sangue na presença do 

glucagon. Entretanto, o glicogênio muscular não sofre ação do glucagon pois carece do seu receptor 

específico. 

 

Cortisol e adrenalina 

 
O cortisol e a adrenalina são sintetizados e liberados pela adrenal (ou suprarrenal). O cortisol, no córtex, 

enquanto que a adrenalina é produzida na medula. 
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A adrenalina provoca reação do tipo “luta ou fuga”, preparando o organismo para uma situação de estresse. 

Nesse sentido, a glicose sanguínea deve estar aumentada para que o corpo tenha energia para se defender 

ou atacar algo ameaçador.  
O cortisol é um glicocorticoide endógeno que eleva os níveis de glicose no sangue. Possui um ritmo 

circadiano, liberado em maiores concentrações pela manhã. É considerado o “hormônio do estresse”.  
 

Diabetes 

O Diabetes Mellitus é classificado em tipo 1 e tipo 2.  
 

 
 
Diabetes Mellitus tipo 1 
É uma doença de etiologia auto-imune, que provoca a destruição das células beta das ilhotas pancreáticas, 

fazendo com que a produção de insulina seja comprometida. São dependentes de insulina exógena e são 

mais frequentes em indivíduos jovens.  

 

Diabetes Mellitus tipo 2 

Tipo mais comum de diabetes, frequente em indivíduos mais velhos, associado à obesidade e maus hábitos 

alimentares. A produção de insulina, inicialmente, não está comprometida, podendo inclusive estar elevada. 

Entretanto, as células que deveriam responder a essa insulina, possuem um bloqueio na sinalização celular. 

Assim, mesmo com insulina suficiente, a célula não reconhece esse hormônio, se caracterizando como uma 

resistência à insulina. O tratamento é feito com medicamentos que reduzem a glicemia. Entretanto, com o 

decorrer da doença, as ilhotas entram em esgotamento, fazendo com que se tornem dependentes de insulina 

exógena. 

 

O diabetes insipidus é um distúrbio da produção ou da resposta ao ADH, hormônio antidiurético, e não tem 

relação com a glicose ou com a insulina. O nome “diabetes” é comum às doenças pelo sintoma poliúria, que 

significa formação de grande volume de urina. 
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Exercícios 

 

1. O metabolismo dos carboidratos é fundamental para o ser humano, pois a partir desses compostos 

orgânicos obtém-se grande parte da energia para as funções vitais. Por outro lado, desequilíbrios nesse 

processo podem provocar hiperglicemia ou diabetes. O caminho do açúcar no organismo inicia-se com 

a ingestão de carboidratos que, chegando ao intestino, sofrem a ação de enzimas, "quebrando-se" em 

moléculas menores (glicose, por exemplo) que serão absorvidas. A insulina, hormônio produzido no 

pâncreas, é responsável por facilitar a entrada da glicose nas células. Se uma pessoa produz pouca 

insulina, ou se sua ação está diminuída, dificilmente a glicose pode entrar na célula e ser consumida.  

Com base nessas informações, pode-se concluir que: 

a) a o papel realizado pelas enzimas pode ser diretamente substituído pelo hormônio insulina. 

b) a insulina produzida pelo pâncreas tem um papel enzimático sobre as moléculas de açúcar. 

c) o acúmulo de glicose no sangue é provocado pelo aumento da ação da insulina, levando o 

indivíduo a um quadro clínico de hiperglicemia. 

d) a diminuição da insulina circulante provoca um acúmulo de glicose no sangue. 

e) o principal papel da insulina é manter o nível de glicose suficientemente alto, evitando, assim, um 

quadro clínico de diabetes. 

 

2. Sobre a integração hormonal necessária para equilibrar os níveis de glicose no sangue, observe a figura 

abaixo e assinale a alternativa correta. 

 

a) Alimentos ricos em carboidratos (1) inibem as células alfa (2) a produzirem insulina e estimulam 

(3) células beta a produzirem glucagon. 

b) A produção de insulina por células beta (4) estimula a glicogenólise no fígado (5). 

c) Alimentos pobres em carboidratos (6) inibem células beta (7) e estimulam células alfa (8) a 

produzirem glucagon. 

d) A secreção de insulina por células beta (4) estimula a glicogênese, enquanto que a secreção de 

glucagon por células alfa (9) estimula a glicogenólise. 

e) Por estimulo da insulina (9), alimentos pobres em carboidratos induzem a liberação de glicose na 

corrente sanguínea pelo fígado (10). 
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3. Pessoas diabéticas geralmente têm como um dos sintomas da doença a produção de urina com açúcar. 

Sobre o mecanismo de regulação hormonal do açúcar sanguíneo, observe a figura abaixo e aponte a 

alternativa correta. 

 

a) A liberação de glucagon pelas células alfa pancreáticas, mostrada em 1, estimula a formação de 

glicogênio no fígado. 

b) A liberação de insulina por células beta pancreáticas, mostrada em 2, estimula a liberação de 

açúcar pelas células adiposas. 

c) A quebra de glicogênio do fígado é estimulada pela tripsina intestinal liberando açúcar no sangue, 

como mostrado em 3. 

d) As células adiposas estimuladas por insulina absorvem glicose sanguínea diminuindo os níveis do 

açúcar circulante, como mostrado em 4. 

e) Os níveis normais de açúcar no sangue em diabéticos somente podem ser obtidos com a 

administração mútua de insulina e glucagon. 
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4. Um “Muitos medicamentos são lançados no mercado sem que passem por testes clínicos adequados 

e podem apresentar efeitos colaterais sérios e indesejáveis. Um dos melhores exemplos dos perigos 

envolvidos é o que ocorreu com o Rezolin, indicado para o tratamento de diabetes tipo 2. … Lançado 

em meio a uma campanha publicitária agressiva, o Rezolin foi consumido por cerca de 700000 

americanos. Depois de três anos, noventa casos de cirrose, dez transplantes de fígado e sessenta e 

três mortes, essa bomba finalmente foi proibida.” 

Medicamentos condenados – Revista VEJA, Edição 2085, no. 44, de 05 de novembro de 2008. 

O texto acima se refere a um medicamento usado para o controle da diabete mellitus. Sobre essa 

doença, e correto afirmar que: 

a) É causada pela deficiência na produção do hormônio insulina pelas ilhotas pancreáticas. Esse 

hormônio estimula a glicogênese no fígado e o aumento da absorção de glicose pelos tecidos, 

fazendo reduzir a glicemia. 

b) É causada pela deficiência na produção de insulina pelos ácinos pancreáticos e, 

consequentemente, pelo aumento da glicemia. 

c) Caracteriza-se pela elevada taxa de glicose no sangue (hiperglicemia), provocada pela 

insuficiência renal, que não consegue eliminar a glicose acumulada no sangue. 

d) Por apresentar uma elevada taxa de glicose no sangue, o portador da diabete mellitus deve ingerir 

diariamente uma dosagem do hormônio pancreático insulina que, agindo sobre o fígado, estimula 

a glicogenólise, fazendo diminuir a glicemia. 

e) A diabetes mellitus não possui nenhuma relação com a produção de hormônios pancreáticos. 

Assim sendo, a única forma de reduzir a glicemia e o controle na ingestão de açúcares. 

 

 

5. A fisiopatologia do diabetes está relacionada a importantes alterações metabólicas induzidas por 

hormônios. Analise as assertivas a seguir e marque a alternativa correta: 

a) A captação de glicose pelas células é facilitada pelo glucagon na ausência de insulina. 

b) Na ausência de insulina, ou de receptores de insulina, a glicose fica acumulada no fígado até ser 

eliminada pela urina. 

c) A insulina produzida e secretada pelas células beta do pâncreas se liga ao seu receptor na 

membrana plasmática permitindo a entrada da glicose na célula-alvo. 

d) O diabetes é causado pela falta do hormônio insulina e por uma fraca responsividade do glucagon 

nos tecidos-alvo deste hormônio. 

e) Altos níveis de glicose no sangue causam o movimento de água do sangue para as células por 

osmose, e os rins diminuem a eliminação de urina. 
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6. O gráfico abaixo mostra os níveis de glicose no sangue de duas pessoas (A e B), nas cinco horas 

seguintes, após elas terem ingerido tipos e quantidades semelhantes de alimento. A pessoa A é 

portadora de um distúrbio hormonal que se manifesta, em geral, após os 40 anos de idade. A pessoa B 

é saudável. Qual das alternativas indica o hormônio alterado e a glândula produtora desse hormônio? 

 

a) Insulina; pâncreas. 

b) Insulina; fígado. 

c) Insulina; hipófise. 

d) Glucagon; fígado. 

e) Glucagon; suprarrenal. 

 

7. A concentração de glicose no sangue depende da atuação de dois hormônios, como mostra o esquema 

abaixo: 

 

Estes hormônios, representados pelas letras A e B são, respectivamente: 

a) Insulina e glucagon. 

b) Insulina e adrenalina. 

c) Adrenalina e glucagon. 

d) Adrenalina e insulina. 

e) Glucagon e insulina. 
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8. Uma dieta baseada em carboidratos, é desaconselhada para indivíduos portadores de diabetes mellitus. 

Isso porque o organismo desses indivíduos tem: 

a) Dificuldade para filtrar o sangue, deixando grande quantidade de impurezas que contamina a 

glicose. 

b) Facilidade em absorver a glicose do sangue, levando ao ganho excessivo de peso e provável 

obesidade. 

c) Facilidade em produzir insulina, o que pode levar a uma intoxicação por falta de açúcar. 

d) Dificuldade para remover a glicose do sangue e enviá-la para dentro das células. 

e) Dificuldade para transportar o gás oxigênio pelo sangue, levando à asfixia dos tecidos e à morte 

das hemácias. 

 

9. Estudos revelam que uma das causas da obesidade é um processo inflamatório na região do 

hipotálamo, que destrói os neurônios receptores dos hormônios insulina (produzida pelo pâncreas) e 

leptina (produzida pelo tecido adiposo branco), provocado principalmente pela ingestão de gorduras 

saturadas. 

Quais são as ações da insulina e da leptina no organismo? 

a) A insulina regula a quantidade de glicose presente no pâncreas e a leptina modula produção de 

glicogênio no fígado. 

b) A insulina regula a transmissão do impulso nervoso para o hipotálamo e a leptina acelera a queima 

de glicose no sangue. 

c) A insulina regula as taxas de glucagon na corrente sanguínea e a leptina acelera o armazenamento 

de gordura nas células. 

d) A insulina regula a absorção de lipídios no hipotálamo e a leptina regula as taxas de gordura no 

tecido adiposo e na corrente sanguínea. 

e) A insulina regula as taxas de glicose na corrente sanguínea e a leptina modula a atividade de 

circuitos neuronais que controlam a massa de tecido adiposo. 

 

10. O controle da glicemia sanguínea (concentração de glicose no sangue) é feito com a participação de 

dois hormônios: insulina e glucagon. Assinale a alternativa correta sobre esses hormônios. 

a) O glucagon age no fígado, favorecendo a conversão de glicose em glicogênio. 

b) A ação da insulina tem como resultado a diminuição da glicemia sanguínea. 

c) O diabetes melito tipo 1 é causado pela deficiência de insulina, enquanto que o tipo 2 é provocado 

pela deficiência de glucagon. 

d) A insulina é produzida no pâncreas e o glucagon é produzido nas suprarrenais. 

e) O glucagon é produzido em grande quantidade após uma refeição. 
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Gabarito 

 

1. D 

Com a diminuição da insulina no sangue, a glicose não consegue entrar tão facilmente na célula, o que 

pode causar a diabetes Melitus 

 

2. D 

A insulina estimula o armazenamento de glicose nas células (glicogenogênese) enquanto o glucagon 

estimula a quebra da glicose de volta para o sangue (glicogenólise) 

 

3. D 

A alta taxa de glicose no sangue faz com que o pâncreas produza insulina, fazendo com que a glicose 

entre nas células, baixando assim a glicemia. 

 

4. A 

A deficiência na produção de insulina pelas ilhotas de Langherans causa a diabete melitus. 

 

5. C 

A insulina tem o papel de se ligar aos receptores de membrana para introduzir a glicose nas células 

 

6. A 

A deficiência na produção de insulina pelo pâncreas faz aumentar o nível de glicose no sangue. 

 

7. A 

Os principais hormônios produzidos pelo pâncreas são a insulina, que permite a entrada de glicose nas 

céluasl e o glucagon, que retira a glicose das células para o sangue. 

 

8. D 

Os portadores de diabetes melitus, por não produzirem insulina acabarm tendo dificuldade de remover a 

glicose do sangue 

 

9. E 

A insulina permite a entrada de glicose nas células, reduzindo a glicemia e a leptina modula a atividade 

de circuitos neuronais que controlam a massa de tecido adiposo. 

 

10. B 

A insulina permite a entrada de glicose nas células, reduzindo a glicemia. 
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Exercícios: Sais minerais 
 

 

Exercícios 

 

1. 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 

 

2. Os médicos de uma cidade do interior do Estado de São Paulo, ao avaliarem a situação da saúde de 

seus habitantes, detectaram altos índices de anemia, de bócio, de cárie dentária, de osteoporose e de 

hemorragias constantes através de sangramentos nasais. Verificaram a ocorrência de carência de 

alguns íons minerais e, para suprir tais deficiências, apresentaram as propostas seguintes.  

Proposta I - distribuição de leite e derivados.  

Proposta II - adicionar flúor à água que abastece a cidade.  

Proposta III - adicionar iodo ao sal consumido na cidade, nos termos da legislação vigente.  

Proposta IV - incentivar os habitantes a utilizar panelas de ferro na preparação dos alimentos.  

Proposta V - incrementar o consumo de frutas e verduras.  

Diante destas propostas, responda. 

a) Qual delas traria maior benefício à população, no combate à anemia? Justifique.  

b) Qual proposta que, pelo seu principal componente iônico, poderia reduzir, também, os altos índices 
de cáries dentárias, de osteoporose e de hemorragias? Por quê? 
 

3. É muito comum que mulheres apresentem um quadro de anemia durante a gravidez. As mulheres 

anêmicas queixam-se de cansaço constante, além de uma acentuada "falta de ar". Essa condição em 

geral pode ser tratada por meio da ingestão de sais de ferro, ou de uma dieta rica em ferro. Explique de 

que forma a dose extra de ferro alivia os sintomas de falta de ar 
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4. Exame pode detectar excesso ou falta de minerais no organismo 

Todo mundo sabe que precisamos de diversos tipos de substâncias em nosso organismo: vitaminas, 

proteínas e minerais. Você já deve ter ouvido falar que exames no sangue, na urina e no fio de cabelo 

podem controlar os níveis desses minerais no organismo. Doses excessivas de minerais tóxicos, como 

o chumbo e o mercúrio, ou baixas quantidades de minerais nutrientes, como o boro ou o ferro, podem 

afetar o cérebro e o metabolismo. O mineralograma já é feito desde a década de 80. O mineralograma 

é feito no Brasil principalmente a partir de fios de cabelo. Mas, no exterior, a análise do sangue e da 

urina também é muito utilizada 

 

A figura acima é um mineralograma de um indivíduo adulto. Analise as concentrações dos sais minerais 

MARCADOS, indicando aqueles que estão alterados (falta ou excesso). Para cada sal mineral que esteja 

alterado, cite uma possível consequência ou sintoma que esse indivíduo possa apresentar. 

 

5. Os sais minerais são importantes constituintes esqueléticos de nosso corpo ou podem ocorrer como 

íons intra e extracelulares que podem atuar em diversos processos fisiológicos. Algumas importantes 

funções dos íons são: 

1. Formação e manutenção de ossos e dentes. 

2. Processos de transmissão de impulsos nervosos. 

3. Regulação da contração muscular. 

4. Manutenção do equilíbrio hídrico. 

Entre as funções citadas, assinale o sal mineral que não participa diretamente de nenhuma dessas 

funções. 

a) Cálcio. 

b) Ferro. 

c) Fósforo. 

d) Potássio. 

e) Sódio 
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6. A respeito de alguns minerais, de suas funções no organismo humano e suas principais fontes na 

alimentação, assinale o que for correto. 

a) O ferro é um componente essencial nos ossos. O fígado de boi é uma fonte rica desse componente, 
na forma oxidada. 

b) O sódio é o principal cátion no líquido intracelular; apresenta-se como um cátion bivalente e tem 
no sal de cozinha sua principal fonte. 

c) O iodo é um dos componentes dos hormônios da tireoide e é encontrado na substância NaCl. 

d) O enxofre é um componente essencial na produção de lipídios e sua fonte principal são os sulfatos 
presentes em águas minerais. 

e) O cálcio é um elemento essencial à coagulação sanguínea, sendo encontrado em leites. 
 

 

7. Considere as seguintes afirmativas. 

I. Os sais minerais exercem funções importantes em estruturas esqueléticas. 

II. Os íons de sódio e potássio são fortes condutores de impulsos nas células nervosas. 

III. Os íons de cálcio são componentes dos ácidos nucleicos e do ATP, envolvidos na transferência 

de energia das células. 

Assinale a alternativa correta. 

a) I, II estão corretas. 

b) II, III estão corretas. 

c) I, II, III estão corretas. 

d) III está correta. 

e) I, III estão corretas. 
 

 

8. A alimentação é uma preocupação constante na rotina das pessoas, tanto para obter uma vida saudável, 

como para perder peso, melhorar a saúde ou, ainda, para satisfazer uma necessidade fisiológica. 

Comer é sempre bom! Para isso é necessário que a alimentação contemple todos os grupos de 

alimentos orgânicos e inorgânicos. Com relação ao grupo “sais minerais”, numere a coluna II de acordo 

com a I. 
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A relação correta da 2ª coluna, de cima para baixo, é: 

a) III, II, IV e I. 

b) II, III, IV e I. 

c) II, III, I e IV. 

d) III, II. I e IV. 

e) IV, I, III e II. 
 

 

9. Os sais minerais são de importância vital para o bom funcionamento de diversos processos fisiológicos, 

sendo necessária a reposição da concentração de cada íon para que seja mantida a homeostasia do 

organismo. O gráfico e a tabela abaixo mostram a concentração e algumas atividades biológicas de 

três íons em seres humanos. 

 

Analisando o gráfico e a tabela acima, pode-se afirmar que os íons representados por I, II e III são 

respectivamente: 

a) Ca+2, Na+ e K+. 

b) Na+, K+ e Ca+2. 

c) K+, Ca+2 e Na+. 

d) K+, Na+ e Ca+2. 

e) Na+, Ca+2 e K+. 
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10. No Brasil, mais de 66 milhões de pessoas beneficiam-se hoje do abastecimento de água fluoretada, 

medida que vem reduzindo, em cerca de 50%, a incidência de cáries. Ocorre, entretanto, que 

profissionais da saúde muitas vezes prescrevem flúor oral ou complexos vitamínicos com flúor para 

crianças ou gestantes, levando à ingestão exagerada da substância. O mesmo ocorre com o uso 

abusivo de algumas marcas de água mineral que contêm flúor. O excesso de flúor - fluorose - nos 

dentes pode ocasionar desde efeitos estéticos até defeitos estruturais graves. Foram registrados casos 

de fluorose tanto em cidades com água fluoretada pelos poderes públicos como em outras, 

abastecidas por lençóis freáticos que naturalmente contêm flúor.  

Adaptado da Revista da Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas - APCD, vol. 53, nº.1, jan./fev. 1999. 

Com base nesse texto, são feitas as afirmações abaixo. 

I. A fluoretação da água é importante para a manutenção do esmalte dentário, porém não pode ser 

excessiva. 

II. Os lençóis freáticos citados contêm compostos de flúor, em concentrações superiores às 

existentes na água tratada. 

III. As pessoas que adquiriram fluorose podem ter utilizado outras fontes de flúor além da água de 

abastecimento público, como, por exemplo, cremes dentais e vitaminas com flúor. 

Pode-se afirmar que, apenas: 

a) I é correta. 

b) II é correta. 

c) III é correta. 

d) I e III são corretas. 

e) II e III são corretas. 
 

 

Questão contexto 

 

O cinema é um bom lugar para passeio entre todas as idades e um filme que fez sucesso foi o Homem 

de Ferro. Como estamos estudando os sais minerais, como podemos explicar o ferro no organismo 

das pessoas que, diferentes do “homem de ferro”, são fracas, anêmicas e possuem dificuldade para 

respirar? 
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Gabarito 

 

1. a) É o Fe+2, pois vemos que a carne é a com maior taxa de absorção intestinal 

b) Sim, já que a vitamina C, presente nesse tipo de alimento, auxilia a redução do Fe+3 do feijão em Fe+2, 

fazendo com que este sal seja melhor absorvido pelo organismo. 

 

2. a) Proposta IV. A hemoglobina é um pigmento proteico presente nas hemácias com função de transporte 

de gases. O ferro é um importante constituinte dessa molécula. 

b) O cálcio, presente no leite e em alimentos derivados, participa dos processos de mineralização dos 

dentes (reduz cáries), calcificação óssea (evita osteoporose) e coagulação sanguínea (evita hemorragias).  

 

3. Uma mulher grávida, além do oxigênio para o próprio organismo, precisa de uma maior quantidade de 

oxigênio para suprir também as necessidades do feto. Ao ingerir mais ferro, há uma maior formação da 

hemoglobina, que melhora o transporte de oxigênio. 

 

4. Dos sais marcados, temos cálcio, sódio, potássio, iodo e ferro. Destes, os que não estão no padrão são o 

sódio e o potássio, que estão em excesso no organismo. O excesso de sódio pode causar hipertensão, 

inchaço e insuficiência renal, enquanto o de potássio pode causar arritmia cardíaca. 

 

5. B 

O ferro é o único dos sais que não possui função correspondente citada no enunciado, já que ele é 

responsável por formar a hemoglobina nas hemácias. 

 

6. E 

O cálcio é um importante sal, que além de formar os ossos e dents, participa do processo de coagulação 

sanguínea, atuando na transformação da protrombina em trombina. 

 

7. A 

A afirmativa III está incorreta pois o cálcio é componente dos ossos e dentes, e também participa do 

processo de contração muscular e coagulação sanguínea. 

 

8. A 

O cálcio participa do processo de contração muscular, o sódio atua na condução dos estímulos nervosos, 

o ferro é importante na composição da hemoglobina e o fósforo forma a molécula energética de ATP. 

 

9. B 

I e II indicam processos de condução nervosa, então podem estar participando o sódio e o potássio. No 

neurônio a célula fica polarizada, havendo uma maior concentração de sódio no meio extracelular, e uma 

maior concentração de potássio no meio intracelular (citosol). III está relacionado a contração muscular 

e coagulação, e um sal que participa destes dois processos é o cálcio. 
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10. D 

II está incorreta pois não há esta informação no texto, apenas que alguns lençóis possuem 

naturalmente o flúor. 

 

Questão contexto 

O ferro é um importante sal mineral no organismo. Ele é essencial para a produção de glóbulos vermelhos 

no sangue que carregam o oxigênio, logo, quando há deficiência de ferro, há baixa quantidade de 

hemácias, podendo causar anemia, falta de ar, fraqueza e fadiga. 
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Estimativas de tamanho populacional e curvas de crescimento  

 

Resumo 

 

Dinâmica de Populações é o ramo da ecologia que estuda a variação do número de indivíduos de uma 

população ao longo do tempo. Para esta análise é necessário identificar 4 parâmetros: 

• Natalidade – número de indivíduos nascidos 

• Mortalidade – números de indivíduos mortos 

• Imigração – número de indivíduos que chegam a um dado local 

• Emigração – número de indivíduos que saem de um dado local 
 

Ou seja: 

Crescimento da população: (N+I) – (M+E) > 0 

Diminuição da população: (N+I) – (M+E) < 0 

Estabilização da população: (N+I) – (M+E) = 0 

 

Curva de crescimento populacional 

Na natureza, podemos identificar a curva de crescimento populacional sendo: 

 

O potencial biótico é o potencial máximo que uma população pode se desenvolver em condições 

favoráveis. 

A resistência ambiental é a resistência dada pelo meio para a população e que pode ser causada por 

fatores bióticos e abióticos (predação, alimento, parasitismo, salinidade, etc.) 

A curva de crescimento real é a curva que junta o potencial biótico com a resistência do ambiente. 

Assim, o crescimento máximo de uma população estará sempre associado a capacidade de suporte de um 

dado ambiente. 

Em relação as estratégias de cada espécie para a sobrevivência, podemos evidenciar que algumas 

espécies investem no cuidado parental, aumentando a probabilidade de sobrevivência ao longo do tempo (k-

estrategistas), enquanto outras investem na quantidade de indivíduos gerados, porém não possuem cuidado 

parental (r-estrategistas). 
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Alguns fatores ainda podem influenciar no tamanho populacional, sendo dependentes ou 

independentes da densidade: 

• Dependentes: são regulados por fatores bióticos como alimento, predadores, doenças, etc. 

• Independentes: são regulados por fatores abióticos como frio, vento, tsunami, etc. 
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Exercícios 

 

1. Em um experimento, populações de tamanho conhecido de duas espécies de insetos (A e B) foram 
colocadas cada uma em um recipiente diferente (recipientes 1 e 2). Em um terceiro recipiente 
(recipiente 3), ambas as espécies foram colocadas juntas. 

 
  

Durante certo tempo, foram feitas contagens do número de indivíduos em cada recipiente e os 

resultados representados nos gráficos. 

 
A partir desses resultados, pode-se concluir que 

a) a espécie A se beneficia da interação com a espécie B. 

b) o crescimento populacional da espécie A independe da presença de B. 

c) a espécie B depende da espécie A para manter constante o número de indivíduos. 

d) a espécie B tem melhor desempenho quando em competição com a espécie A. 

e) o número de indivíduos de ambas se mantém constante ao longo do tempo quando as duas 

populações se desenvolvem separadamente. 
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2. No estudo da dinâmica de populações, é importante o conhecimento da curva de sobrevivência das 

espécies, uma vez que esse conhecimento possibilita o manejo mais seguro da população. Sobre isso, 

é correto afirmar que 

a) em espécies que apresentam curva convexa, ocorre grande produção de filhotes que não são 

cuidados e protegidos pelos pais. 

b) nas espécies que apresentam curvas côncavas, os pais produzem poucos filhotes e investem na 

sobrevivência dos mesmos. 

c) curva acentuadamente côncava é decorrente de uma alta taxa de mortalidade na fase jovem do 

indivíduo. 

d) as curvas convexas estão relacionadas com baixa probabilidade de sobrevivência dos filhotes. 

e) curva convexa ocorre em espécies cuja porcentagem de sobrevivência está diretamente 

relacionada à idade. 

 
 

3. O gráfico abaixo representa a dinâmica populacional de elefantes-marinhos após a introdução de 

alguns indivíduos em três ilhas no oceano Pacífico, próximas à costa da Califórnia (EUA). 

 
Um estudando analisou o gráfico e fez as seguintes afirmações: 

I. As três ilhas possuem a mesma disponibilidade de recursos, pois em todas os indivíduos se 
reproduziram e as populações alcançaram a capacidade de suporte do ambiente; 

II. No tempo “C”, a natalidade mais a imigração foram iguais à mortalidade mais a emigração nas 
ilhas 2 e 3; 

III. Na ilha 1 a natalidade superou a mortalidade durante todo o período analisado; 

IV. Até o tempo “B” a taxa de natalidade da ilha 2foi maior que as demais ilhas. 
 

Está correto o que se afirma APENAS em 

a) I e III. 

b) II. 

c) II e III. 

d) III e IV. 

e) IV. 
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4. Em ecologia de populações, tem‐se o termo “potencial biótico”, cujo exemplo seria a introdução de um 

organismo em uma área com perfeitas adaptações, recursos de sobrevivência e alimentos, além da 

falta de predadores naturais. Com base no potencial biótico, analise as afirmativas. 

I. Taxa per capita máxima possível de aumento para sua espécie. 

II. Apenas o número de indivíduos. 

III. Apenas a taxa de mortalidade per capita dos indivíduos. 
 

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s) 

a) I, II e III. 

b) I, apenas. 

c) III, apenas. 

d) II e III, apenas. 
 
 

5. A partir da análise do gráfico, o qual representa um exemplo de crescimento populacional, assinale a 
alternativa correta. 

 

a) a curva Y a partir do momento 2 representa o crescimento de uma população cuja quantidade de 
recursos é ideal para todos seus componentes. 

b) a curva X a partir do momento 1 representa o crescimento de uma população na qual a seleção 
natural pouco atua. 

c) o espaço Z representa o tamanho populacional máximo suportado pelo ambiente em condições 
ideais de crescimento. 

d) o momento 1 representa a maior intensidade de atuação do mecanismo de seleção natural para a 
curva Y. 

e) a reta W representa o potencial de crescimento populacional esperado pelos criadores de animais. 
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6. Ao longo do século XX, a taxa de variação na população do Brasil foi sempre positiva (crescimento). 

Essa taxa leva em consideração o número de nascimentos (N), o número de mortes (M), o de 

emigrantes (E) e o de imigrantes (I) por unidade de tempo. 

É correto afirmar que no século XX: 

a) M > I + E + N. 

b) N + I > M + E. 

c) N + E > M + I. 

d) M + N < E + I. 

e) N < M - I + E. 
 
 

7. Os gráficos (A e B) mostram os resultados do experimento, realizado por um cientista, sobre o 

crescimento de duas espécies de protozoários, em meio de cultura. 

 
Baseando-se nos gráficos, responda: 

a) A que conclusão o cientista chegou com esse experimento? 

b) Qual a relação ecológica que esses resultados expressam? 
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8. A tabela apresenta dados referentes à sobrevivência de uma determinada espécie de peixe em 
diferentes estágios do desenvolvimento. 
 

 
 
O gráfico representa dois modelos de curva de sobrevivência. 

 

a) Qual das linhas do gráfico, 1 ou 2, melhor representa a curva de sobrevivência para a espécie de 

peixe considerada na tabela? Justifique sua resposta. 

b) Qual a porcentagem total de mortalidade pré-reprodutiva (indivíduos que morrem antes de chegar 

à idade reprodutiva, considerando todas as fases de desenvolvimento) para essa espécie? Para 

que a espécie mantenha populações estáveis, ou seja, com aproximadamente o mesmo tamanho, 

ano após ano, sua taxa reprodutiva deve ser alta ou baixa? Justifique sua resposta. 
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9. Analise estas curvas resultantes da análise dos dados obtidos em um experimento desenvolvido para 

se avaliar a taxa de sobrevivência dos indivíduos de três diferentes populações: 

 
A partir dessa análise, suponha de que modo esse experimento foi planejado, bem como os tipos de 

dados que, obtidos ao longo das observações, possibilitaram a construção dessas curvas de 

sobrevivência. 

Considerando essas informações e outros conhecimentos sobre o assunto, INDIQUE 

a) as características iniciais das populações estudadas. 

b) os tipos de dados coletados ao longo do experimento. 

c) Considerando as informações fornecidas pela curva I, JUSTIFIQUE a adequada qualidade de vida 

da população nela representada. 

d) Suponha que a curva III representa uma população vetora de determinada doença. Com base 

nessa suposição, CITE a fase da vida dessa população que deve ser controlada para se evitar a 

disseminação da doença. JUSTIFIQUE sua resposta. 

 
 

10. A partir da contagem de indivíduos de uma população experimental de protozoários, durante 
determinado tempo, obtiveram-se os pontos e a curva média registrados no gráfico abaixo. Tal gráfico 
permite avaliar a capacidade limite do ambiente, ou seja, sua carga biótica máxima. De acordo com o 
gráfico: 

 

a) a capacidade limite do ambiente cresceu até o dia 6. 

b) a capacidade limite do ambiente foi alcançada somente após o dia 20. 

c) a taxa de mortalidade superou a de natalidade até o ponto em que a capacidade limite do ambiente 
foi alcançada. 

d) a capacidade limite do ambiente aumentou com o aumento da população. 

e) o tamanho da população ficou próximo da capacidade limite do ambiente entre os dias 8 e 20. 
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Gabarito 

 

1. D 
A competição entre espécies acaba limitando o crescimento principalmente da espécie menos adaptada, 

podendo leva-la a diminuição do crescimento populacional. 

 

2. C 
A concavidade da curva se dá em decorrência da mortalidade dos indivíduos. Caso ela tenha uma 

concavidade acentuada, será porque em pouco tempo muitos indivíduos morreram. 

 

3. B 
Somente a afirmativa II está correta, pois no tempo “C” as ilhas 2 e 3 permanecem com o número de 

indivíduos constante, ou seja, a natalidade está igual a mortalidade neste período. 

 

4. B  
O potencial biótico é o máximo que uma população é capaz de reproduzir com recursos ilimitados e sem 

a resistência ambiental. 

 

5. B  
A curva X mostra o potencial biótico sem a resistência ambiental do meio como a seleção natural. 
 

6. B  
Com o crescimento populacional, as taxas de natalidade e imigração serão maiores que a de mortalidade 

e emigração.  

 

7.  
a) O cientista pôde concluir que as duas espécies de protozoários não podem coexistir 

indefinidamente, utilizando-se do mesmo recurso limitante. 

b) A relação expressa pelos resultados é o princípio de exclusão competitiva que resume a 

impossibilidade de as espécies coexistirem indefinidamente sobre um mesmo recurso limitante. 

 

8.  
a) Curva 2, pois existe um grande número de jovens e poucos vão chegar a idade adulta. 

b) Aproximadamente 99,9%. Alta, pois a taxa de mortalidade é muito alta. 

 

9.  
a) a população inicial com um grande número de indivíduos e elevado número de jovens 

b) A taxa de sobrevivência de cada população em função da idade. 

c) Podemos perceber a boa qualidade de vida da população I pela baixa taxa de mortalidade infantil, 
típico de uma população k-estrategista, onde é evidenciado cuidado parental. 

d) Fase adulta, pois as fases iniciais já apresentam, naturalmente, alta taxa de mortalidade. 
 

10. E 
Entre os dias 8 e 20 a população permaneceu de forma estável, ou seja, a população chegou na 

capacidade limite do ambiente. 
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Política para Platão 

 

Resumo 

 

Discípulo mais importante de Sócrates, responsável por quase tudo que sabemos sobre seu mestre, 

Platão é tido por muitos como o maior filósofo de todos os tempos. De fato, produziu ele uma obra imensa, 

da qual nos restaram cerca de 28 livros, abrangendo e todos os temas possíveis para a investigação filosófica. 

Não obstante toda essa variedade, porém, a obra platônica possui uma unidade, um eixo central:  a chamada 

Teoria das Ideias. 

 Elaborada basicamente como um esforço de síntese entre o mobilismo de Heráclito e o imobilismo 

de Parmênides, a Teoria das Ideias de Platão era dualista: segundo ela, a realidade se encontra dividida em 

dois níveis: o mundo sensível e o mundo inteligível. No que diz respeito ao mundo sensível, Heráclito estaria 

correto, ao assinalar o devir e o conflito; no que diz respeito ao mundo inteligível, Parmênides seria o correto, 

ao ressaltar a permanência e a identidade. 

 De acordo com Platão, o mundo sensível, realidade mais imediata e aparente, é o conjunto de tudo 

aquilo que percebemos com os cinco sentidos, através de nosso corpo; por sua vez, o mundo inteligível, 

realidade mais profunda, invisível aos sentidos, só é captável pela razão, pela inteligência, através da alma. 

Para esta divisão platônica, no mundo sensível se encontram as coisas, realidades concretas, palpáveis, 

determinadas; já no mundo inteligível se encontram as Ideias, essências abstratas das coisas. Enquanto as 

Ideias são eternas e imutáveis, as coisas são mutáveis e passageiras; enquanto as Ideias são unas e 

espirituais, as coisas são múltiplas e corpóreas; enquanto as Ideias inteligíveis são modelos perfeitos e 

acabados, as coisas sensíveis são cópias imperfeitas e corruptíveis. Em suma, neste mundo sensível em que 

vivemos se encontra apenas o reflexo imperfeito do mundo inteligível (ou mundo das Ideias) que só pode ser 

acessado pela alma. Lembre-se sempre, é claro, que entre as próprias Ideias há uma hierarquia ontológica, e 

a Ideia suprema é a ideia do Bem.  

 Esta diferença ontológica é que serve de base para a teoria do conhecimento de Platão. De fato, uma 

vez que o mundo inteligível é superior ao sensível, sendo perfeito e servindo de base para ele, apenas a razão, 

apenas a alma, que é capaz de alcançar o mundo das Ideias, pode efetivamente obter conhecimento genuíno, 

alcançar a verdade absoluta. Por sua vez, preso que é ao mundo sensível, o corpo, dotado dos cincos sentidos, 

só pode obter opinião, alcançar verdade relativa. Não à toa, para Platão, o método que dá ao homem 

condições de alcançar as Ideias é a dialética, isto é, a discussão racional - influência de Sócrates. Aliás, a 

diferença fundamental entre o filósofo e o homem comum, de acordo com Platão, é justamente que, enquanto 

o primeiro se guia por sua alma e, portanto, pelo que é eterno, o segundo se guia por seu corpo, sendo escravo 

de impulsos passageiros. 

 Preocupado em expor sua teoria não apenas através de argumentos lógico-racionais, mas também 

por meio de imagens apropriadas, Platão elaborou uma história, uma fábula que representasse a Teoria das 

Ideias: a chamada alegoria ou mito da caverna. 

No mito da caverna, Platão nos pede para imaginarmos uma série de homens presos em uma caverna 

desde a sua infância. Tais homens, porém, encontram-se presos de um modo especial: estão algemados de 

uma maneira com que jamais conseguem olhar para entrada da caverna, mas apenas para o seu fundo. Do 

lado de fora da caverna, por sua vez, há uma mureta e, atrás dela, alguns transitando com objetos nas mãos. 
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Mais além da mureta, há uma fogueira. Ora, a fogueira, projetando luz sobre os homens da mureta, gera 

sombras no fundo da caverna. Os prisioneiros, algemados desde a infância, capazes apenas de ver o fundo 

da caverna, naturalmente consideram as sombras, única realidade que conseguem ver, a única realidade 

verdadeira. 

Diz Platão: imaginemos, porém, que um dos prisioneiros se liberte, perceba que aquela realidade de 

sombras é apenas o reflexo imperfeito de uma realidade superior, se livre das algemas e saia da caverna. 

Obviamente, tal prisioneiro terá dificuldade, a princípio, de adaptar-se ao ambiente externo: a luz do Sol 

tenderá a cegá-lo, uma vez que ele estava acostumado à escuridão. Com o tempo, porém, ele se adaptará, diz 

Platão, verá com nitidez os homens da mureta e poderá enfim ver o próprio Sol de frente. Depois, alegre e 

satisfeito, sentindo-se na obrigação de esclarecer seus amigos, voltará à caverna para revelar o engano dos 

demais prisioneiros. Estes, porém, inteiramente acostumados às sombras, não o compreenderão, o verão 

como louco e o matarão. 

Como se deve imaginar, como um dos elementos deste mito é um símbolo. Os prisioneiros da caverna 

somos nós, seres humanos. As sombras representam o mundo sensível. A mureta e os homens da mureta, 

original do qual derivam as sombras, são o mundo inteligível ou mundo das Ideias. As algemas que aprisionam 

os homens e só os permitem ver as sombras são os sentidos. O homem que se liberta da caverna e volta para 

esclarecer os demais é o filósofo (sua morte pelos demais prisioneiros é uma referência à Sócrates). O 

exercício e a dificuldade do homem em adaptar-se à luz do ambiente externo é a dialética. O Sol é a Ideia 

suprema, a Ideia do Bem. 

Como se vê, tanto no mito da caverna quanto na Teoria das Ideias propriamente dita, Platão sempre 

apresenta o filósofo como uma figura superior e mais sábia do que o homem comum. Isto tinha implicações 

políticas. Com efeito, para o pensador grego, uma sociedade justa não seria uma sociedade democrática, 

onde todos têm igualmente acesso ao poder político, mesmo que não tenham capacidade de fazer bom uso 

dele. Não. Uma sociedade justa seria aquela em que apenas aqueles que têm competência para exercer o 

poder político, isto é, os sábios, teriam acesso a ele. Por isso, Platão defendia uma sociedade hierárquica, 

dividida em três classes: os trabalhadores, responsáveis pela subsistência da sociedade; os guerreiros, 

responsáveis pela proteção da sociedade; e os filósofos, responsáveis pelo governo da sociedade. 
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Exercícios 

 

1. “– Mas escuta, a ver se eu digo bem. O princípio que de entrada estabelecemos que devia observar-se 

em todas as circunstâncias, quando fundamos a cidade, esse princípio é, segundo me parece, ou ele 

ou uma das suas formas, a justiça. Ora nós estabelecemos, segundo suponho, e repetimo-lo muitas 

vezes, se bem te lembras, que cada um deve ocupar-se de uma função na cidade, aquela para qual a 

sua natureza é mais adequada.”  

PLATÃO. A República. Trad. de Maria Helena da Rocha Pereira. 7 ed. Lisboa: Calouste-Gulbenkian, 2001, p. 185. 

Com base no texto e nos conhecimentos sobre a concepção platônica de justiça, na cidade ideal, 

assinale a alternativa correta.  

a) Para Platão, a cidade ideal é a cidade justa, ou seja, a que respeita o princípio de igualdade natural 
entre todos os seres humanos, concedendo a todos os indivíduos os mesmos direitos perante a 
lei.    

b) Platão defende que a democracia é fundamento essencial para a justiça, uma vez que permite a 
todos os cidadãos o exercício direto do poder.    

c) Na cidade ideal platônica, a justiça é o resultado natural das ações de cada indivíduo na 
perseguição de seus interesses pessoais, desde que esses interesses também contribuam para o 
bem comum.    

d) Para Platão, a formação de uma cidade justa só é possível se cada cidadão executar, da melhor 
maneira possível, a sua função própria, ou seja, se cada um fizer bem aquilo que lhe compete, 
segundo suas aptidões.    

e) Platão acredita que a cidade só é justa se cada membro do organismo social tiver condições de 
perseguir seus ideais, exercendo funções que promovam sua ascensão econômica e social. 

 

 

2. “- Mas a cidade pareceu-nos justa, quando existiam dentro dela três espécies de naturezas, que 

executavam cada uma a tarefa que lhe era própria; e, por sua vez, temperante, corajosa e sábia, devido 

a outras disposições e qualidades dessas mesmas espécies. 

- É verdade. 

- Logo, meu amigo, entenderemos que o indivíduo, que tiver na sua alma estas mesmas espécies, 

merece bem, devido a essas mesmas qualidades, ser tratado pelos mesmos nomes que a cidade”.  

PLATÃO. A república. Trad. de Maria Helena da Rocha Pereira. 7 ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1993. p. 190. 

Com base no texto e nos conhecimentos sobre a justiça em Platão, é correto afirmar:  

a) As pessoas justas agem movidas por interesses ou por benefícios pessoais, havendo a 
possibilidade de ficarem invisíveis aos olhos dos outros.    

b) A justiça consiste em dar a cada indivíduo aquilo que lhe é de direito, conforme o princípio universal 
de igualdade entre todos os seres humanos, homens e mulheres.    

c) A verdadeira justiça corresponde ao poder do mais forte, o qual, quando ocupa cargos políticos, 
faz as leis de acordo com os seus interesses e pune a quem lhe desobedece.    

d) A justiça deve ser vista como uma virtude que tem sua origem na alma, isto é, deve habitar o interior 
do homem, sendo independente das circunstâncias externas.    

e) Ser justo equivale a pagar dívidas contraídas e restituir aos demais aquilo que se tomou 
emprestado, atitudes que garantem uma velhice feliz.    
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3. Leia o texto para responder à questão. 

“A massa popular é assimilável por natureza a um animal escravo de suas paixões e de seus interesses 

passageiros, sensível à lisonja, inconstante em seus amores e seus ódios; confiar-lhe o poder é aceitar 

a tirania de um ser incapaz da menor reflexão e do menor rigor. Quanto às pretensas discussões na 

Assembleia, são apenas disputas contrapondo opiniões subjetivas, inconsistentes, cujas contradições 

e lacunas traduzem bastante bem o seu caráter insuficiente.”  

PLATÃO. Citado por: CHATELET, F. História das Ideias Políticas. Rio de Janeiro: Zahar, 1997, p. 17. 

Os argumentos de Platão, filósofo grego da antiguidade, evidenciam uma forte crítica à:  

a) oligarquia    

b) república    

c) democracia  

d) monarquia    

e) plutocracia 
 

 

4. Segundo Platão, as opiniões dos seres humanos sobre a realidade são quase sempre equivocadas, 

ilusórias e, sobretudo, passageiras, já que eles mudam de opinião de acordo com as circunstâncias. 

Como agem baseados em opiniões, sua conduta resulta quase sempre em injustiça, desordem e 

insatisfação, ou seja, na imperfeição da sociedade. 

Em seu livro A República, ele, então, idealizou uma sociedade capaz de alcançar a perfeição, desde que 

seu governo coubesse exclusivamente  

a) aos guerreiros, porque somente eles teriam força para obrigar todos a agirem corretamente.    

b) aos tiranos, porque somente eles unificariam a sociedade sob a mesma vontade.    

c) aos mais ricos, porque somente eles saberiam aplicar bem os recursos da sociedade.    

d) aos demagogos, porque somente eles convenceriam a maioria a agir de modo organizado.    

e) aos filósofos, porque somente eles disporiam de conhecimento verdadeiro e imutável. 
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5. A República de Platão consiste na busca racional de uma cidade ideal. Sua intenção é pensar a política 

para além do horizonte da decadência da cidade-Estado no século de Péricles. O esquema a seguir 

mostra como se organizam as classes, segundo essa proposta. 

 

 

Com base na obra de Platão e no esquema, atribua V (verdadeiro) ou F (falso) às afirmativas a seguir. 

(     ) As três imagens do Bem na cidade justa de Platão, o Anel de Giges, a Imagem da Linha e a da 

Caverna, correspondem, respectivamente, à organização das três classes da República. 

(     ) Na cidade imaginária de Platão, em todas as classes se contestam a família nuclear e a propriedade 

privada, fatores indispensáveis à constituição de uma comunidade ideal.  

(     ) Na cidade platônica, é dever do filósofo supri-la materialmente com bens duráveis e alimentos, 

bem como ser responsável pela sua defesa. 

(     ) O conceito de justiça na cidade platônica estende-se do plano político à tripartição da alma, o que 

significa que há justiça na República mesmo havendo classes e diferenças entre elas. 

(     ) O filósofo, pertencente à classe dos magistrados, é aquele cuja tarefa consiste em apresentar a 

ideia do Bem e ordenar os diferentes elementos das classes, produzindo a sua harmonia. 

 

Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, a sequência correta.  

a) V – V – F – F – F.    

b) V – F – V – V – F.    

c) F – V – V – F – V.    

d) F – V – F – V – F.    

e) F – F – F – V – V.    
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6. A escultura Discóbolo de Míron representa a importância dada pelos gregos à atividade física. 

 

 

 

Sobre o papel da ginástica na educação dos guardiães, na obra “A república”, de Platão, considere as 

afirmativas a seguir. 

I. Ao lado da música, a ginástica desempenha papel fundamental no processo de educação dos 
guardiães. 

II. O robustecimento físico é importante para os guardiães, motivo pelo qual a ginástica deve ser 
ministrada desde a infância. 

III. O cultivo pleno do espírito deve prevalecer sobre o cuidado com a formação do corpo, bem como 
guiá-lo. 

IV. A ginástica dos guardiães deve ser mais exigente se comparada à ministrada para os guerreiros. 
 

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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7. Leia o texto a seguir e responda à questão.  

“- 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-lo-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: Caiouste &Ibenkian, I993. p. 3I8-3I9.  

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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8. Para Platão, no livro IV da República, a Justiça, na cidade ideal, “Baseia-se no princípio em virtude do 

qual cada membro do organismo social deve cumprir, com a maior perfeição possível, a sua função 

própria. Tanto os guardiões’ como os ‘governantes’ e os industriais’ têm a sua missão estritamente 

delimitada, e se cada um destes três grupos se esforçar por fazer da melhor maneira possível o que 

lhes compete, o Estado resultante da cooperação destes elementos será o melhor Estado concebível.”  

JAEGER, W. Paideia: a formação do homem grego. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1999. p. 556. 

 

Com base no texto e nos conhecimentos sobre o pensamento de Platão, assinale a alternativa correta.  

a) A cidade, de origem divina, encontra sua perfeição quando reina o amor verdadeiro entre os 
homens, base da concórdia total das classes sociais.    

b) A justiça, na cidade ideal, consiste na submissão de todas as classes ao governante que, pela 
tirania, promove a paz e o bem comum.    

c) A cidade se torna justa quando os indivíduos de classes inferiores, no cumprimento de suas 
funções, ascendem socialmente.    

d) A justiça, na cidade ideal, manifesta-se na igualdade de todos perante a lei e na cooperação de 
cada um no exercício de sua função.    

e) Na cidade ideal, a justiça se constitui na posse do que pertence a cada um e na execução do que 
lhe compete.  

 

 

9. No pensamento ético-político de Platão, a organização no Estado Ideal reflete a justiça concebida como 

a disposição das faculdades da alma que faz com que cada uma delas cumpra a função que lhe é 

própria. No Livro V de A República, Platão apresentou o Estado Ideal como governo dos melhores 

selecionados. Para garantir que a raça dos guardiões se mantivesse pura, o filósofo escreveu: 

 

“É preciso que os homens superiores se encontrem com as mulheres superiores o maior número de 

vezes possível, e inversamente, os inferiores com as inferiores, e que se crie a descendência daqueles, 

e a destes não, se queremos que o rebanho se eleve às alturas”. 

Adaptado de: PLATÃO. A República. 7. ed. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 1993, p.227-228. 

 

Com base no texto e nos conhecimentos sobre o pensamento ético-político de Platão é correto afirmar:  

a) No Estado Ideal, a escolha dos mais aptos para governar a sociedade expressa uma exigência que 
está de acordo com a natureza.    

b) O Estado Ideal prospera melhor com uma massa humana difusamente misturada, em que os 
homens e mulheres livremente se escolhem.    

c) O reconhecimento da honra como fundamento da organização do Estado Ideal torna legítima a 
supremacia dos melhores sobre as classes inferiores.    

d) A condição necessária para que se realize o Estado Ideal é que as ocupações próprias de homens 
e mulheres sejam atribuídas por suas qualidades distintas.    

e) O Estado Ideal apresenta-se como a tentativa de organizar a sociedade dos melhores fundada na 
riqueza como valor supremo. 
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10. Segundo Platão, há três classes que possuem papel específico na Cidade: a dos camponeses e 

artesãos, a dos guardiões e a dos filósofos. 

Em relação a essa informação, é correto afirmar que 

a) os artesãos asseguram a defesa da Cidade. 

b) os guardiões asseguram a divisão do trabalho. 

c) os filósofos asseguram a harmonia da Cidade. 

d) os camponeses e artesãos asseguram a vida material da Cidade. 
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Gabarito 

 

1. D 

Usualmente, nós entendemos a justiça como um forma de igualdade, de tratamento igual para todos. 

Segundo Platão, isto está errado. Para o filósofo, a justiça não consiste em todos terem os mesmos 

direitos e deveres, mas sim em que cada um cumpra aquilo que lhe é devido, uma tarefa específica, 

segundo as suas aptidões, para o bem de toda a comunidade. 

 

2. D 

Toda filosofia política platônica se constrói a partir dos paralelos entre a alma ideal e a cidade ideal. De 

fato, antes de ser uma virtude da sociedade, a justiça é uma virtude do indivíduo, que lhe permite ordenar 

sua alma, de modo que cada uma de suas partes cumpra a sua respectiva tarefa, para o bem do todo. 

 

3. C 

Segundo Platão, a democracia é o pior de todos os regimes políticos, pois, ao invés de se pautar por 

critérios de virtude e sabedoria, concede poder a todas pessoas, inclusive àquelas sem a menor 

competência para isso: é a tirania da maioria. Numa república, no sentido moderno do termo, esta 

participação popular é regulada e limitada por meio de normas impessoais. 

 

4. E 

Como, para Platão, o poder não deve ser dado a todos, mas apenas para quem tem conhecimento e 

capacidade para exercê-lo, o governo deveria caber idealmente aos filósofos. 

 

5. E 

Na pólis ideal de Platão, a sociedade seria dividida em três classes, cada uma responsável pela realização 

de uma tarefa específica: a manutenção da subsistência da sociedade, a defesa da sociedade e o 

governo da sociedade. Os filósofos, pautados pelo conhecimento da Ideia do Bem, de que apenas eles 

dispõem, teriam o último papel e receberiam para isto uma formação adequada, vivendo também um 

tipo de vida muito diferente daquele dos da classe dos trabalhadores: entre os filósofos não haveria nem 

propriedade privada nem casamento. 

 

6. D 

Segundo Platão, para exercer a sua nobre função de guardião da cidade, o filósofo deve ser devidamente 

preparado e isto de dupla maneira: pela educação da alma (música) e pela educação do corpo 

(ginástica). Como, porém, o filósofo é um homem dedicado ao conhecimento, a cuidado da alma deve 

sempre prevalecer sobre o do corpo, cabendo uma ginástica mais rigorosa aos guerreiros. 

 

7. B 

Como se sabe, o pensamento político de Platão está diretamente ligado a sua teoria das Ideias. E o mito 

da caverna expressa muito bem isso. Tal como o prisioneiro que, libertando-se da caverna, volta depois 

para tentar guiar seus companheiros até à luz, assim também o filósofo, depois de libertar-se da “caverna” 

da sensibilidade e alcançar o conhecimento absoluto, deve guiar a sociedade. 

 

8. E 

Usualmente, nós entendemos a justiça como uma forma de igualdade, de tratamento igual para todos. 

Segundo Platão, isto está errado. Para o filósofo, a justiça não consiste em todos terem os mesmos 

direitos e deveres, mas sim em que cada um cumpra aquilo que lhe é devido, uma tarefa específica, 

segundo as suas aptidões, para o bem de toda a comunidade. 
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9. A 

Platão foi defensor de um regime de governo aristocrático, onde o poder não deve caber a todos, mas a 

uma elite, os filósofos, que não se distinguem nem por honra nem por riqueza, mas por conhecimento, e 

que podem tanto ser homens quanto mulheres. 

 

10. D 

Na pólis ideal platônica, caberia aos filósofos conhecer e governar, aos guerreiros proteger, e aos 

trabalhadores (artesãos e camponeses) promover a subsistência material da sociedade. 
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Exercícios sobre leis de Newton 

 

Resumo 

 

As Leis de Newton são utilizadas principalmente no estudo da Dinâmica, que é a parte da Mecânica que 

estuda as causas que produzem e modificam os movimentos. 

 

Massa 

Grandeza escalar que indica a quantidade de matéria em um corpo. Essa quantidade de matéria é 

determinada através da comparação com um valor padrão da matéria (1 quilograma, 1 grama, etc.). No 

Sistema Internacional de Unidades (SI), a unidade padrão da massa é o Kg (quilograma). 

 

Força 

Força é a causa que produz num corpo variação da velocidade, ou melhor, produz aceleração. E quando é dito 

“variação da velocidade” também pode ser considerado o ato de apenas mover algo que antes 

estava parado. 

 

1ª Lei de Newton – Princípio da Inércia 

Um corpo, livre de forças externas (ou com a resultante delas sendo igual a zero) estará realizando um MRU 

ou estará em repouso. 

A inércia é uma propriedade da matéria que consiste na resistência ao estado de movimento, seja ele o 

repouso ou MRU. Quando um cavalo está em movimento e dá uma pausa brusca, o cavaleiro é projetado para 

frente por inércia. Da mesma forma, ao acelerar um carro, a pessoa sente suas costas fazendo uma força 

contra o banco. 

 

2ª Lei de Newton – Princípio Fundamental da Dinâmica 

A resultante das forças aplicadas a um ponto material de massa m produz uma aceleração tal que: 

• Os vetores força e aceleração têm sempre mesma direção e sentido, pois a massa é sempre positiva.  

• A unidade padrão no SI para a Força é o Newton (N = Kg.m/s²). 

 

3ª Lei de Newton – Ação e Reação 

Quando um corpo A exerce uma força num corpo B, este exerce um A uma outra força . Essas forças terão 

mesma intensidade, direção e sentidos opostos. 

 

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

https://dex.descomplica.com.br/enem/fisica/extensivo-enem-exercicios-sobre-leis-de-newton/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=fisica&utm_term=dinamica
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Exercícios 

 

1. Em uma colisão frontal entre dois automóveis, a força que o cinto de segurança exerce sobre o tórax e 
o abdômen do motorista pode causar lesões graves nos órgãos internos. Pensando na segurança do 
seu produto, um fabricante de automóveis realizou testes em cinco modelos diferentes de cinto. Os 
testes simularam uma colisão de 0,30 segundo de duração, e os bonecos que representavam os 
ocupantes foram equipados com acelerômetros. Esse equipamento registra o módulo da 
desaceleração do boneco em função do tempo. Os parâmetros como massa dos bonecos, dimensões 
dos cintos e velocidade imediatamente antes e após o impacto foram os mesmos para todos os testes. 
O resultado final obtido está no gráfico de aceleração por tempo. 
 

 
 
Qual modelo de cinto oferece menor risco de lesão interna ao motorista? 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

e) 5 
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2. Em um dia sem vento, ao saltar de um avião, um paraquedista cai verticalmente até atingir a velocidade 

limite. No instante em que o paraquedas é aberto (instante TA) ocorre a diminuição de sua velocidade 

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

que possibilita sua aterrissagem em segurança. Que gráfico representa a força resultante sobre o 

paraquedista, durante o seu movimento de queda? 

 

a)  

c)  e)  

b)  

d)  

 

 
 

 

3. Em um experimento, os blocos I e II, de massas iguais a 10 kg e a 6 kg, respectivamente, estão 

interligados por um fio ideal. Em um primeiro momento, uma força de intensidade F igual a 64 N é 

aplicada no bloco I, gerando no fio uma tração TA. Em seguida, uma força de mesma intensidade F é 

aplicada no bloco II, produzindo a tração TB. Observe os esquemas: 

 

 
 

Desconsiderando os atritos entre os blocos e a superfície S, a razão entre as trações TA/TB corresponde 
a: 

a) 9/10 

b) 4/7 

c) 3/5 
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d) 8/13 
 

4. Dois corpos, um de massa m e outro de massa 5m, estão conectados entre si por um fio e o conjunto 

encontra-se originalmente em repouso, suspenso por uma linha presa a uma haste, como mostra a 

figura. A linha que prende o conjunto à haste é queimada e o conjunto cai em queda livre. 

 

 
Desprezando os efeitos da resistência do ar, indique a figura que representa corretamente as forças f1 

e f2 que o fio faz sobre os corpos de massa m e 5m, respectivamente, durante a queda. 

a)  
c)  e)  

b)  d)  

 

 

 
 

5. Um corpo de massa m, em queda livre e sob a ação de gravidade g constante, parte do repouso e 

descreve uma trajetória vertical. Durante a queda, a resistência do ar impõe uma força de atrito 

proporcional ao módulo V da velocidade do corpo, o que faz a massa se deslocar com aceleração 

variável. O módulo da força de resistência é dado por bV, onde b é uma constante de proporcionalidade 

e depende, dentre outros fatores, da forma do corpo. A segunda lei de Newton, aplicada ao corpo, 

mostra que o módulo da força resultante é força = mg-bV = mA, onde A é o módulo da aceleração. Note 

que, no instante inicial, V = 0 e a aceleração fica simplesmente A = g. À medida que o tempo passa, V 

aumenta e A diminui até um instante de tempo em que a velocidade se manterá constante. Esta 

velocidade, chamada de velocidade terminal, tem módulo igual a 

a) mg. 

b) bmg. 

c) b/m. 

d) mg/b. 
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6. Durante uma faxina, a mãe pediu que o filho a ajudasse, deslocando um móvel para muda-lo de lugar. 

Para escapar da tarefa, o filho disse ter aprendido na escola que não poderia puxar o móvel, pois a 

Terceira Lei de Newton define que se puxar o móvel, o móvel o puxará igualmente de volta, e assim não 

conseguirá exercer uma força que possa coloca-lo em movimento.  

Qual argumento a mãe utilizará para apontar o erro de interpretação do garoto? 

a) A força de ação é aquela exercida pelo garoto. 

b) A força resultante sobre o móvel é sempre nula. 

c) As forças que o chão exerce sobre o garoto se anulam. 

d) A força de ação é um pouco maior que a força de reação. 

e) O par de forças de ação e reação não atua em um mesmo corpo. 
 
 

7. Doutor Botelho quer instalar um portão elétrico na garagem de sua casa. O sistema é composto de um 

contrapeso preso à extremidade de um cabo de aço de massa desprezível, que passa por uma polia, 

de massa também desprezível. A outra extremidade do cabo de aço é presa ao portão, como mostrado 

na figura. Sabendo-se que o portão possui uma massa de 100 kg, qual deve ser a massa do contrapeso 

para que o portão suba com aceleração igual a 0,1g, sendo g a aceleração da gravidade? Desconsidere 

qualquer outra força externa realizada pelo motor do portão. 

 
a) 81,8 kg 

b) 122,2 kg 

c) 61,0 kg 

d) 163,6 kg 

e) 127,5 kg 
 
 

8. Um fabricante de elevadores estabelece, por questões de segurança, que a força aplicada nos cabos 

de aço que sustentam seus elevadores não pode ser superior a 1,2.104 N. Considere um desses 

elevadores com uma massa total de 1,0.10³ kg (massa do elevador com os passageiros) e admita g = 

10 m/s². Nessas condições, a aceleração máxima do elevador na subida não pode ser superior a: 

a) 1,2 m/s² 

b) 2,0 m/s² 

c) 5,0 m/s² 
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d) 9,8 m/s² 

9. Imagine a situação de um elevador de massa M que, de maneira simplificada, estaria sujeito somente 

a duas forças: a tensão produzida pelo cabo que o sustenta T e o peso P. Suponha que o elevador esteja 

descendo com velocidade que decresce em módulo com o transcorrer do tempo. A respeito dos 

módulos das forças T, P e FR (força resultante sobre o elevador), pode-se afirmar que 

a) T = P e FR = 0 

b) T < P e FR ≠ 0  

c) T > P e FR ≠ 0 

d) T > P e FR = 0 

e) T < P e FR = 0 
 

 

10. A imagem abaixo ilustra uma bola de ferro após ser disparada por um canhão antigo. 
 

 

 

Desprezando-se a resistência do ar, o esquema que melhor representa as forças que atuam sobre a bola 

de ferro é:  

a)  c)  

 

b)  d)  
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Gabarito 

 

1. B 

Pelo gráfico, o cinto que apresentar o menor valor de amplitude para a aceleração, será o mais seguro. 

No caso, é o cinto 2 que oferece essa condição segura. 

 

2. B 

No início da queda, a única força atuante sobre o paraquedista é apenas o peso (para baixo (+)). À medida 

que acelera, aumenta a força de resistência do ar, até que a resultante se anula, quando é atingida a 

velocidade limite. No instante (TA) em que o paraquedas é aberto, a força de resistência do ar aumenta 

abruptamente, ficando mais intensa que o peso, invertendo o sentido da resultante (para cima (-)). O 

movimento passa a ser retardado até ser atingida a nova velocidade limite, quando a resultante volta a 

ser nula. 

 

3. C 

O módulo da aceleração é o mesmo nos dois casos. Aplicando o princípio fundamental da dinâmica às 

duas situações: 

𝑻𝑨 = 𝒎𝑰𝑰𝒂 

𝑻𝑩 = 𝒎𝑰𝒂 

Dividindo as expressões: 

𝑻𝑨
𝑻𝑩

=
𝒎𝑰𝑰

𝒎𝑰

=
𝟔

𝟏𝟎
=
𝟑

𝟓
 

 

4. E 

Corpos em queda livre não trocam forças entre si, pois caem com a mesma aceleração que é igual a g. 

 

5. D 

𝒎𝒈− 𝒃𝑽 = 𝟎 → 𝑽 =
𝒎𝒈

𝒃
 

 

6. E 

Ação e reação são forças de mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos, porém, não se 

equilibram, pois não atuam no mesmo corpo. 

 

7. B 

PC = peso do contrapeso 

PP = peso do portão 

𝑷𝑪 − 𝑷𝑷 = (𝒎𝑪 +𝒎𝑷)𝒂 → 𝒎𝑪𝒈 −𝒎𝑷𝒈 = (𝒎𝑪 +𝒎𝑷)𝟎, 𝟏𝒈 

𝟏𝟎𝒎𝑪 − 𝟏𝟎𝟎𝟎 = 𝒎𝑪 + 𝟏𝟎𝟎 → 𝒎𝑪 = 𝟏𝟐𝟐, 𝟐𝒌𝒈 
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8. B 

Pelo diagrama de forças: 

 

𝑻 − 𝑷 = 𝒎𝒂 → 𝒂 =
𝑻 −𝒎𝒈

𝒎
 

Para tração máxima, temos aceleração máxima: 

𝒂𝒎á𝒙. =
𝑻𝒎á𝒙. −𝒎𝒈

𝒎
=
𝟏, 𝟐. 𝟏𝟎𝟒 − 𝟏, 𝟎. 𝟏𝟎𝟒

𝟏, 𝟎. 𝟏𝟎𝟑
= 𝟐, 𝟎

𝒎

𝒔𝟐
 

 

 

9. C 

Se o elevador está descendo com velocidade que decresce em módulo, logo, ele possui aceleração, ou 

seja, a força resultante é diferente de zero. 

Quando um elevador está descendo cada vez mais devagar (sua força resultante é diferente de zero), 

com direção vertical e sentido para cima, em outras palavras, a força resultante está para cima. Dessa 

forma, a força de tração tem que ser maior que a força peso. 

 

10. A 

Após o lançamento, a única força que age sobre a bola é seu próprio peso, vertical e para baixo.   
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Força de atrito 

 

Resumo 

 

A força de atrito é paralela ao plano – com sentido contrário ao deslizamento ou à tendência de deslizamento 
entre as partes.  

  

A expressão geral da força de atrito é  

 

|�⃗�𝑎𝑡| = 𝜇|�⃗⃗⃗�| 𝑜𝑢 𝐹𝑎𝑡 = 𝜇𝑁 

  

onde μ é coeficiente de atrito (depende do material dos corpos em contato e do polimento das superfícies) e 

N é a reação normal. 

 

Obs. 1: Na equação entram os módulos das forças, ou seja, seus valores absolutos, porque a força de atrito 

e a normal não são vetores paralelos.  

 

Obs.2: Uma superfície pode ter atrito, mas pode não ter força de atrito atuando. A força de atrito é contrária 

ao deslizamento entre as partes ou à tendência do deslizamento entre as partes. Assim se não há tendência 

de deslizamento, não há força de atrito atuando. Por exemplo: não há força de atrito atuando em um livro 

repousando sobre uma mesa horizontal.  

 

Obs.3: A força de atrito não é necessariamente contrária ao movimento. Assim, quando você faz uma força 

no chão para andar, essa força é para trás. Mas o chão não vai para trás. Seu pé agarra no chão e o atrito é 

para frente. É o atrito que provoca o movimento.  

  

Assim, em uma bicicleta, por exemplo, costuma-se representar o atrito como na figura abaixo.  
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A força de atrito na roda dianteira é para trás, pois a roda apenas rola pelo chão. Agora a roda traseira faz 

força no chão, empurra o chão para trás. O chão reage fazendo uma força para frente que é a força de atrito.  

 

Obs.4: Para uma situação como um livro em repouso sobre uma mesa horizontal, a força normal é a força 

do plano.  

  

Em uma situação como a de um livro em repouso em um plano inclinado, onde há normal e força de atrito, a 

força do plano é a soma vetorial dessas componentes.  

  

Obs. 5: O μ é adimensional (não tem unidades por ser o quociente entre duas forças) e recebe o nome de 

coeficiente de atrito estático (μe) na iminência do deslizamento, e o de coeficiente de atrito dinâmico (μd) 

quando já foi iniciado o movimento. A experiência mostra que, para um mesmo par de superfícies, μe > μd.  

Nos exercícios, se não for especificado μe ou μd, utiliza-se simplesmente o coeficiente de atrito μ e admite-se 

μe = μd.  

 

 

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

 

  

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

 

1. Um corpo de peso igual a 200 N está em repouso sobre uma superfície horizontal em que os 

coeficientes de atrito estático e dinâmico valem, respectivamente, 0,4 e 0,3.  

Calcule a intensidade da força paralela ao plano capaz de fazer o corpo:  

a) entrar em movimento;  

b) mover-se em movimento retilíneo uniforme.  
 
 

2. Os freios ABS são uma importante medida de segurança no trânsito, os quais funcionam para impedir 

o travamento das rodas do carro quando o sistema de freios é acionado, liberando as rodas quando 

estão no limiar do deslizamento. Quando as rodas travam, a força de frenagem é governada pelo atrito 

cinético.   

As representações esquemáticas da força de atrito fat entre os pneus e a pista, em função da pressão 

p aplicada no pedal de freio, para carros sem ABS e com ABS, respectivamente, são:  

 

a)  c)  

b)  
d)  

e)  
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3. Um automóvel percorre uma pista circular horizontal e plana em um autódromo. Em um dado instante, 

as rodas travam (param de girar) completamente, e o carro passa a deslizar sob a ação da gravidade, 

da normal e da força de atrito dinâmica. Suponha que o raio da pista seja suficientemente grande para 

que o carro possa ser tratado como uma massa puntiforme. 

Pode-se afirmar corretamente que, imediatamente após o travamento das rodas, o vetor força de atrito 

sobre o carro tem: 

a) a mesma direção e o mesmo sentido que o vetor velocidade do carro. 

b) direção perpendicular à trajetória circular do autódromo e aponta para o centro. 

c) direção perpendicular à trajetória circular do autódromo e normal à superfície da pista. 

d) a mesma direção e sentido contrário ao vetor velocidade do carro. 
 
 

4. Na série Batman & Robin, produzida entre os anos 1966 e 1968, além da música de abertura que marcou 

época, havia uma cena muito comum: Batman e Robin escalando uma parede com uma corda. Para 

conseguirem andar subindo na vertical, eles não usavam apenas os braços puxando a corda, mas 

caminhavam pela parede contando também com o atrito estático. Suponha que o Batman, escalando 

uma parede nessas condições, em linha reta e com velocidade constante, tenha 90 kg, mas o módulo 

da tração na corda que ele está segurando seja de 750 N e esteja direcionada (para fins de 

simplificação) totalmente vertical. 

 
Qual o módulo da força de atrito estática entre seus pés e a parede? Considere a aceleração da 

gravidade como 10 m/s². 

a) 15 N. 

b) 90 N. 

c) 150 N. 

d) 550 N. 

e) 900 N. 

 
 

5. Uma pessoa necessita da força de atrito em seus pés para se deslocar sobre uma superfície. Logo, 

uma pessoa que sobe uma rampa em linha reta será auxiliada pela força de atrito exercida pelo chão 

em seus pés. Em relação ao movimento dessa pessoa, quais são a direção e o sentido da força de 

atrito mencionada no texto?   

a) Perpendicular ao plano e no mesmo sentido do movimento.   

b) Paralelo ao plano e no sentido contrário ao movimento.   

c) Paralelo ao plano e no mesmo sentido do movimento.   

d) Horizontal e no mesmo sentido do movimento.   

e) Vertical e sentido para cima.   
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6. Um bloco de borracha de massa 5,0 kg está em repouso sobre uma superfície plana e horizontal. O 

gráfico representa como varia a força de atrito sobre o bloco quando sobre ele atua uma força F de 

intensidade variável paralela à superfície.  

  
O coeficiente de atrito estático entre a borracha e a superfície, e a aceleração adquirida pelo bloco 

quando a intensidade da força F atinge 30 N são, respectivamente, iguais a  

a) 0,3; 4,0 m/s²  

b) 0,2; 6,0 m/s²  

c) 0,3; 6,0 m/s²  

d) 0,5; 4,0 m/s²  

e) 0,2; 3,0 m/s²  

 
 

7. Dois blocos, A e B, com A colocado sobre B, estão em movimento sob ação de uma força horizontal de 

4,5 N aplicada sobre A, como ilustrado na figura.  

  
Considere que não há atrito entre o bloco B e o solo e que as massas são respectivamente mA = 1,8 kg 

e mB = 1,2 kg. Tomando g = 10 m/s2, calcule:   

a) a aceleração dos blocos, se eles se locomovem juntos;   

b) o valor mínimo do coeficiente de atrito estático para que o bloco A não deslize sobre B.  
  
 

8. O freio ABS é um sistema que evita que as rodas de um automóvel sejam bloqueadas durante uma 

frenagem forte e entrem em derrapagem. Testes demonstram que, a partir de uma dada velocidade, a 

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

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

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

b) o coeficiente de atrito estático ser maior que o dinâmico, independentemente da superfície de 
contato entre os pneus e o pavimento. 

c) o coeficiente de atrito estático ser menor que o dinâmico, independentemente da superfície de 
contato entre os pneus e o pavimento. 

d) a superfície de contato entre os pneus e o pavimento ser maior com as rodas desbloqueadas, 
independentemente do coeficiente de atrito. 

e) a superfície de contato entre os pneus e o pavimento ser maior com as rodas desbloqueadas e o 
coeficiente de atrito estático ser maior que o dinâmico. 
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9. As misteriosas pedras que migram  

Na remota Racetrack Playa, no Vale da Morte, Califórnia, as pedras às vezes deixa rastros no chão do 
deserto, como se estivessem migrando (ver figura abaixo).   

  
Há muitos anos que os cientistas tentam explicar como as pedras se movem. Uma possível explicação 

é que, durante uma tempestade ocasional, os fortes ventos arrastam as pedras no solo amolecido pela 

chuva. Quando o solo seca, os rastros deixados pelas pedras são endurecidos pelo calor. Segundo 

medições realizadas no local, o coeficiente de atrito cinético entre as pedras e o solo úmido do deserto 

é aproximadamente 0,80. Qual é a força horizontal necessária para manter em movimento retilíneo e 

uniforme uma pedra de 20 kg (uma massa típica) depois que uma rajada de vento a coloca em 

movimento.                                 

Use que g = 10 m/s².  
 
 

10.  Sobre uma caixa de massa 120 kg,  atua uma força horizontal constante F  de intensidade 600 N.  A 

caixa encontra-se sobre uma superfície horizontal em um local no qual a aceleração gravitacional é 

210 m s .  Para que a aceleração da caixa seja constante, com módulo igual a 22 m s .  e tenha a 

mesma orientação da força F,  o coeficiente de atrito cinético entre a superfície e a caixa deve ser de  

 

a) 0,1    

b) 0,2     

c) 0,3     

d) 0,4     

e) 0,5     
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Gabarito 

 

1.  

a) F > Fat → F > 200.0,4 > 80 N. 

b) F = Fat → F = 200.0,3 = 60 N. 

 

2. A 

Quando o carro não é provido de freios ABS, até um determinado valor de pressão no pedal, a força de 

atrito é crescente, até atingir o valor máximo (Fat máx.); a partir desse valor de pressão, as rodas travam, e 

a força de atrito passo a ser cinética (Fat cinética), constante. Como o coeficiente de atrito cinético é menor 

que o estático, a força de atrito cinética é menor que a força de atrito estático máxima. 

Para o carro com freios ABS, no limite de travar, quando a força de atrito atinge o valor máximo (Fat máx.), 

as rodas são liberadas, diminuindo ligeiramente o valor da força de atrito, que novamente aumenta até o 

limite de travar e, assim, sucessivamente, mesmo que aumente a pressão nos pedais. 

 

3. D 

Como as rodas foram travadas, a força de atrito tem direção tangente à trajetória, no sentido de impedir 

o escorregamento, portanto, oposto à velocidade. 

 

4. C 

 

𝑻 − 𝑷 − 𝑭𝒂𝒕 = 𝒎𝒂 

𝑻 − 𝑷 − 𝑭𝒂𝒕 = 𝟎 

𝑭𝒂𝒕 = 𝑻 − 𝒎𝒈 

𝑭𝒂𝒕 = 𝟕𝟓𝟎 − 𝟗𝟎. 𝟏𝟎 = −𝟏𝟓𝟎 𝑵 

|𝑭𝒂𝒕| = 𝟏𝟓𝟎 𝑵 

 

5. C 

Quando a pessoa anda, ela aplica no solo uma força de atrito horizontal para trás. Pelo princípio da ação-

reação, o solo aplica nos pés da pessoa uma reação, para frente (no sentido do movimento), paralela ao 

solo. 

 

6. A 

𝑭𝒂𝒕 𝒆𝒔𝒕á𝒕𝒊𝒄𝒐 = 𝝁𝑵 → 𝝁 =
𝟏𝟓

𝟓𝟎
= 𝟎, 𝟑 

𝑭𝒓 = 𝒎𝒂 → 𝑭 − 𝑭𝒂𝒕 = 𝒎𝒂 

𝟑𝟎 − 𝟏𝟎 = 𝟓𝒂 → 𝒂 = 𝟒𝒎/𝒔² 
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7.  

a) 𝑭𝒓 = 𝒎𝒂 

𝟒, 𝟓 = 𝟑. 𝒂 → 𝒂 = 𝟏, 𝟓𝒎/𝒔² 

   

b)  

 

As forças de atrito constituem um par ação-reação. 

Aplicando a 2ª lei de Newton para o bloco B: 

𝐹𝑟 = 𝐹𝑎𝑡 = 𝑚𝑎 = 1,2.1,5 = 1,8𝑁 

Aplicando agora para o bloco A: 

4,5 − 𝐹𝑎𝑡 = 1,6.1,5 → 𝐹𝑎𝑡 = 1,8𝑁 

𝐹𝑎𝑡 = 𝜇𝑁 = 𝜇𝑚𝑔 

1,8 = 𝜇. 1,8.10 → 𝜇 = 0,1 

 

8. B 

O freio ABS é mais eficiente, pois impede o travamento das rodas fazendo a frenagem com a força de 

atrito estática, que é maior que a dinâmica, pois o coeficiente de atrito estático é maior que o dinâmico. 

 

9. N = mg 

N= 20.10 = 200 N 

 

Fat = µN = 0,80.200 = 160 N 

 

10. C 

Diagrama de corpo livre: 

 

 

Aplicando-se a segunda lei de Newton: resF m a=    

atF F m a F N m aμ− =   −  =   
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Como o deslocamento é horizontal, o módulo da força normal é igual ao peso, devido à inexistência de 

forças extras na vertical. 

F P m a F m g m aμ μ−  =   −   =   

 

Isolando o coeficiente de atrito cinético e substituindo os valores fornecidos, ficamos com: 

2

2

F m a 600 N 120 kg 2 m s
0,3

m g 120 kg 10 m s
μ μ μ

−  − 
=  =  =
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Exercícios de Leis de Newton 

 

Resumo 

 

Força Peso:   
É a força que o planeta (ou uma grande massa) exerce sobre um corpo. No caso comum de um objeto na 

Terra, a força peso é a força que a Terra faz no objeto, atraindo-o para o centro da Terra.   

      

 

Seu módulo é calculado pelo produto:    

 P=mg   

   

 

 

 

 

 

Tração ou Tensão   
Tração: força trocadas entre um corpo e um fio (elemento transmissor de força, que também pode ser cabo 

ou corda). A direção da tração é a mesma do fio, sempre no sentido do puxão. 

 

            

 

Obs.: Se o fio é ideal, ou seja, sua massa é desprezível, podemos considerar que |T'|=|T|.   

   

Força de uma superfície:   
Força de contato que o plano exerce sobre o corpo (perpendicular ao plano – normal).   

 

  

 

Dica: Na Lua, a aceleração da 

gravidade é menor (cerca de 6 vezes 

menor). Na Lua os objetos possuem 

a mesma massa que na Terra, mas 

peso menor (o peso depende da 

localização do corpo, a massa não). 
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Força Elástica  
A força elástica é a força que aparece em molas, elásticos ou meios deformáveis. Uma força aplicada no meio 

elástico provoca uma deformação x (deslocamento em relação à posição de equilíbrio), tal que a força é 

proporcional à deformação.  

F ∝ x  

Para retirar o símbolo de proporcional coloca-se uma constante k. Essa constante é chamada de constante 

elástica e está relacionada com a “dureza” da mola. Quanto maior o valor de k, maior é a força necessária 

para deformá-la.  

Assim a força elástica possui a forma:  

F = kx  

Obs.: A força elástica é na verdade uma força restauradora, assim a expressão correta da força elástica (Lei 

de Hooke) é F = - kx, onde o sinal negativo indica que a mola exerce uma força contrária ao sentido da 

deformação. Isto é, se um corpo comprime uma mola, ela exerce uma força contrária à compressão. Se um 

corpo aplica uma força para esticar (puxar) a mola, ela exerce uma força contrária ao puxão (como na figura 

à seguir). 

   

Leis de Newton   

Primeira Lei de Newton – Lei da Inércia   
Todo corpo em repouso tende a permanecer em repouso e todo corpo em movimento tende a permanecer 

em MRU (Movimento Retilíneo e Uniforme), a menos que a soma das forças (resultante) sobre ele seja 

diferente de zero.  

O conceito de inércia é um conceito importante: todo corpo que possui massa possui inércia; inércia é a 

tendência dos corpos de se opor ao movimento.   

 

Segunda Lei de Newton – Princípio Fundamental da Dinâmica.   
A força resultante sobre um corpo é diretamente proporcional à aceleração que ele adquire.   

É importante entender que se o corpo não está em repouso ou em MRU, ele tem uma força resultante que é 

igual ao produto de sua massa pela aceleração resultante.   

 

Terceira Lei de Newton – Ação e reação   
Para toda ação de uma força em um corpo A, existe uma reação de igual intensidade, igual direção e sentido 

oposto no corpo B que produziu a ação. 

É preciso ressaltar que as forças de ação e reação:   

• Atuam em corpos distintos;   

• Não admitem resultante;   

• São sempre simultâneas. 
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Exercícios 

 

1. Um bloco, apoiado sobre uma superfície horizontal está submetido a duas forças F1 = 4 N e F2 = 2 N, 

como mostra a figura 

 

 
É correto afirmar que: 

a) a resultante das forças é igual a 6 N 

b) o bloco não está em equilíbrio 

c) a resultante das forças que atuam sobre o bloco é nula 

d) a resultante das forças é diferente de zero e perpendicular á superfície 

e) se o bloco estiver em repouso continuará em repouso 

 

 

2. Um elevador possui massa de 1500 kg. Considerando a aceleração da gravidade igual a 10m/s², a 

tração no cabo do elevador, quando ele sobe vazio, com uma aceleração de 3m/s², é de : 

a) 4500 N 

b) 6000 N 

c) 15500 N 

d) 17000 N 

e) 19500 N 
 
 

3. Um trabalhador empurra um conjunto formado por dois blocos A e B de massas 4 kg e 6 kg, 

respectivamente, exercendo sobre o primeiro uma força horizontal de 50 N, como representado na 

figura a seguir. 

 

Admitindo-se que não exista atrito entre os blocos e a superfície, o valor da força que A exerce em B, 

em newtons, é 

a) 50. 

b) 30. 

c) 20. 

d) 10. 
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4. Os corpos A e B, ligados ao dinamômetro D por fios inextensíveis, deslocam-se em movimento 

uniformemente acelerado. Observe a representação desse sistema, posicionado sobre a bancada de 

um laboratório. 

 

A massa de A é igual a 10 kg e a indicação no dinamômetro é igual a 40 N. Desprezando qualquer atrito 

e as massas das roldanas e dos fios, estime a massa de B. 

 
 

5. A tabela apresenta a forca elástica e a deformação de 3 molas diferentes. 

 
 

Comparando-se as constantes elásticas destas 3 molas, tem-se que 

a) K1 > K2 > K3.                     

b) K2 > K1 > K3.                     

c) K2 > K3 > K1.                          

d) K3 > K2 > K1. 
 
 

6. Para passar de uma margem a outra de um rio, uma pessoa se pendura na extremidade de um cipó 

estático, formando um ângulo de 30º com a vertical, e inicia, com velocidade nula, um movimento 

pendular. Do outro lado do rio, a pessoa se solta do cipó no instante em que sua velocidade fica 

novamente igual a zero. Imediatamente antes de se soltar, sua aceleração tem  

 
Nota:  
Forças dissipativas e o tamanho da pessoa devem ser ignorados. 
Aceleração da gravidade local é g = 10 m/s² 
sen30° = cos60° = 0,5 
cos30° = sen60° = 0,9 
 
a) valor nulo.  

b) direção que forma um ângulo de 30º com a vertical e módulo 9m/s²  

c) direção que forma um ângulo de 30º com a vertical e módulo 5m/s²  

d) direção que forma um ângulo de 60º com a vertical e módulo 9m/s² 

e) direção que forma um ângulo de 60º com a vertical e módulo 5m/s 
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7. Durante um teste de desempenho, um carro de massa 1200 kg alterou sua velocidade conforme 

mostra o gráfico.  

 

 
Considerando que o teste foi executado em uma pista retilínea, pode-se afirmar que a força 

resultante que atuou sobre o carro foi de 

a) 1200 N   

b) 2400 N  

c) 3600 N  

d) 4800 N  

e) 6000 N 
 
 

8. A queda de um elevador em um prédio no centro de Porto Alegre no final de 2014 reforçou as ações de 

fiscalização nesses equipamentos, especialmente em relação à superlotação. A partir desse fato, um 

professor de Física resolve explorar o tema em sala de aula e apresenta aos alunos a seguinte situação: 

um homem de massa 70 kg está apoiado numa balança calibrada em newtons no interior de um 

elevador que desce à razão de 2 m/s² . Considerando g = 10 m/s² , pode-se afirmar que a intensidade 

da força indicada pela balança será, em newtons, de:  

a) 560  

b) 840  

c) 700  

d) 140  

e) 480 
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9. Na montagem experimental abaixo, os blocos A, B e C têm massas 𝑚𝐴= 5,0 kg, 𝑚𝐵 = 3,0 kg e 𝑚𝐶 = 2,0 

kg. Desprezam-se os atritos e resistência do ar. Os fios e as polias são ideais e adota-se | g | = 10 m/s² 

 

 

 

No fio que liga B com C, está intercalada uma mola leve, de constante elástica 3,5 · 10³ N/m. Com o 

sistema em movimento, calcule, em centímetros, a deformação da mola. 

a) 2,0 cm 

b) 1,0 cm 

c) 1,5 cm 

d) 2,8 cm 

e) 4,2 cm 

 
 

10. Um fabricante de elevadores estabelece, por questões de segurança, que a força aplicada nos cabos 

de aço que sustentam seus elevadores não pode ser superiores a 1,2x104N. Considere um desses 

elevadores com uma massa total de 1,0x103kg (massa do elevador com os passageiros) e admita g = 

10 m/s² . Nessas condições, a aceleração máxima do elevador na subida não pode ser superior a:  

a) 1,2 m /s²  

b) 2,0 m/s² 

c) 5,0 m/s² 

d) 9,8 m/s² 
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Gabarito 

 

1. B 

 

 

2. E 

 

 

3. B 

 

 

4.  

 

 

5. B 
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6. E 

 

 

7. C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

9 

Física 
 

8. A 

   

  

9. B 

  

 

10. B 

  



 
 

 

 

1 

Física 
 

Exercícios de marcação de forças e determinação da força 

resultante 

 

Resumo 

 

Força Peso:   
É a força que o planeta (ou uma grande massa) exerce sobre um corpo. No caso comum de um objeto na 

Terra, a força peso é a força que a Terra faz no objeto, atraindo-o para o centro da Terra.   

 

      

Seu módulo é calculado pelo produto:    

 P=mg   

   

  

 

 

Tração ou Tensão   
Tração: força que atua em fios, cabos e cordas.  Realiza a transmissão do movimento. Aponta do corpo para 

a corda.   

            

 

Obs.: Se o fio é ideal, ou seja, sua massa é desprezível, podemos considerar que |T'|=|T|.   

   

Força de uma superfície:   
Força de contato que o plano exerce sobre o corpo (perpendicular ao plano – normal).   

  

Força Elástica  
A força elástica é a força que aparece em molas, elásticos ou meios deformáveis. Uma força aplicada no meio 

elástico provoca uma deformação x (deslocamento em relação à posição de equilíbrio), tal que a força é 

proporcional à deformação.  

F ∝ x  

Dica: Na Lua, a aceleração da 

gravidade é menor (cerca de 6 vezes 

menor). Na Lua os objetos possuem 

a mesma massa que na Terra, mas 

peso menor (caem mais devagar).   
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Para retirar o símbolo de proporcional coloca-se uma constante k. Essa constante é chamada de constante 

elástica e está relacionada com a “dureza” da mola. Quanto maior o valor de k, maior é a força necessária 

para deformá-la.  

Assim a força elástica possui a forma:  

F = kx  

Obs.: A força elástica é na verdade uma força restauradora, assim a expressão correta da força elástica (Lei 

de Hooke) é F = - kx, onde o sinal negativo indica que a mola faz uma força contrária a que a seta provocando. 

Isto é, se você comprime uma mola, ela faz força para fora (ao contrário). Se você faz uma força esticando a 

mola, ela faz uma força para dentro.  
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Exercícios 

 

1. Na figura ao lado, o fio inextensível que une os corpos A e B e a polia têm massas desprezíveis. As 

massas dos corpos são mA = 4,0 kg e mB = 6,0 kg. Desprezando-se o atrito entre o corpo A e a 

superfície, a aceleração do conjunto, em m/s² , é de (Considere a aceleração da gravidade 10,0 m/s² ) 

 

 

a) 4,0 

b) 6,0 

c) 8,0 

d) 10,0 

e) 12,0 
 
 

2. Observe a tirinha 
 

 

Um a garota de 50 kg esta em um elevador sobre uma balança calibrada em newtons. O elevador move-

se verticalmente, com aceleração para cima na subida e com aceleração para baixo na descida. O 

modulo da aceleração e constante e igual a 2 m/s em ambas as situações. Considerando g = 10 m/s a 

diferença em newtons entre o peso aparente da garota, indica na balança, quando o elevador sobre e 

quando o elevador desce, e igual a 

a) 50 

b) 100 

c) 150 

d) 200 

e) 250 
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3. Um carrinho é puxado em um sistema sem atrito por um fio inextensível numa região de aceleração 

gravitacional igual a 10 m/s ² como mostra a figura. 

 

 

 
Sabendo que o carrinho tem massa igual a 200 g e sua aceleração, em m/s², será aproximadamente: 

a) 12,6 

b) 10 

c) 9,6 

d) 8 

e) 11,2 
 
 

4. Dois blocos, de massas m1 = 3,0 kg e m2 = 1,0 kg, ligados por um fio inextensível, podem deslizar sem 

atrito sobre um plano horizontal. Esses blocos são puxados por uma força horizontal F de módulo F = 

6 N. (Desconsidere a massa do fio).  

 

 

 
A tensão no fio que liga os dois blocos é: 

a) 0 

b) 2,0 N 

c) 3,0 N 

d) 4,5 N 

e) 6,0 N 
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5. Três blocos A, B e C de massas 4 kg, 6 kg e 8 kg, respectivamente, são dispostos, conforme 

representado no desenho abaixo, em um local onde a aceleração da gravidade g vale 10 m/s2. 

 

 

 

Desprezando todas as forças de atrito e considerando ideais as polias e os fios, a intensidade da força 

horizontal F que deve ser aplicada ao bloco A, para que o bloco C suba verticalmente com uma 

aceleração constante de 2 m/s2, é de: 

a) 100 N    

b) 112 N    

c) 124 N    

d) 140 N    

e) 176 N 
 
 

6. O sistema abaixo está em equilíbrio.  
 

 

 
A razão T1/T2 entre as intensidades das trações nos fios ideais 1 e 2 vale:  

a) 2/5  

b) 2/3  

c) 3/2  

d) 5/2 
 

 
 
 

http://2.bp.blogspot.com/-fQ4mtPrIq4w/UhupU0sEyBI/AAAAAAAApjk/yVR-9fGJxoI/s1600/aseg8.png
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7. Uma pessoa de massa igual a 80 kg está dentro de um elevador sobre uma balança calibrada que indica 
o peso em newtons, conforme desenho abaixo. Quando o elevador está acelerado para cima com uma 
aceleração constante de intensidade  a = 2,0 m/s² , a pessoa observa que a balança indica o valor de  
 

 

 
Dado: intensidade da aceleração da gravidade g = 10 m/s²  

a) 160 N  

b) 640 N  

c) 800 N  

d) 960 N  

e) 1600 N 
 
 

8. O corpo de um aspirador de pó tem massa igual a 2,0 kg. Ao utilizá-lo, durante um dado intervalo de 

tempo, uma pessoa faz um esforço sobre o tubo 1 que resulta em uma força de intensidade constante 

igual a 4,0 N aplicada ao corpo do aspirador. A direção dessa força é paralela ao tubo 2, cuja inclinação 

em relação ao solo é igual a 60º, e puxa o corpo do aspirador para perto da pessoa. 

 

 

 

Considere sen 60º = 0,87, cos 60º = 0,5 e também que o corpo do aspirador se move sem atrito. Durante 

esse intervalo de tempo, a aceleração do corpo do aspirador, em m/s2, equivale a: 

a) 0,5 

b) 1,0 

c) 1,5 

d) 2,0 
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9. Suponha um bloco de massa m=2 kg inicialmente em repouso sobre um plano horizontal sem atrito. 
Uma força F = 16 N é aplicada sobre o bloco, conforme mostra a figura.  
 

 

 
Qual é a intensidade da reação normal do plano de apoio e a aceleração do bloco, respectivamente, 

sabendo-se que sen60º = 0,85, cos60º = 0,50 e g = 10 m/s²? 

a) 6,4 N e 4 m/s²           

b) 13, 6 N e 4 m/s²           

c) 20,0 N e 8 m/s²           

d) 16,0 N e 8 m/s²           

e) 8,00 N e 8 m/s² 
 
 

10. Com o objetivo de analisar a deformação de uma mola, solta-se, a partir do repouso e de uma certa 

altura, uma esfera de massa m = 0,1 kg sobre essa mola, de constante elástica k = 200 N/m, 

posicionada em pé sobre uma superfície. A deformação máxima causada na mola pela queda da esfera 

foi 10 cm. Considere a aceleração da gravidade igual a 10 m/s² e despreze a massa da mola e o atrito 

com o ar. 

a) Determine o módulo e a orientação das forças que atuam sobre a esfera no instante de máxima 
deformação da mola.  

b) Determine o módulo e a orientação da força resultante sobre a esfera no instante de máxima 
deformação da mola.  

c) Determine o módulo e o sentido da máxima aceleração sofrida pela esfera.  

d) Determine a força normal exercida pelo solo sobre a mola no instante de sua máxima deformação 
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Gabarito 

 

1. B 

 

 

2. D 

 

 

3. C 

  

 

4. D 

 

 

5. E 
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Geopolítica na Guerra Fria 

 

Resumo 

 

A denominada Velha Ordem Mundial refere-se ao período de ocorrência da chamada Guerra Fria, no 

pós Segunda Guerra Mundial, onde falava-se em mundo bipolar caracterizado por ter EUA e URSS em lados 

opostos. Cabe destacar que a razão desse conflito ser considerado frio foi por ter ocorrido de forma indireta, 

ou seja, representou um momento de tensão mundial pois ambas as potências eram capazes de produzir, por 

exemplo, bombas nucleares, e defendiam ideologias diferentes (capitalismo e socialismo), mas nunca 

chegaram à um confronto efetivo.  

Só quando o conflito terminou que foi possível afirmar que se tratou de um conflito indireto. O que 

existiu foi um equilíbrio pelo medo, pois uma guerra entre as duas potências militares do período seria uma 

ameaça à própria existência do ser humano no planeta, já que os poderes de destruição possuíam uma escala 

planetária extremamente grande. 

A Guerra Fria ocorreu de diversas formas. Um exemplo foi a corrida armamentista, que consistiu na 

produção ou aquisição de armamentos pelas duas potências envolvidas. Outro exemplo foi a corrida espacial 

que consistiu em quem chegaria primeiro ao espaço. A busca por áreas de influência também fez parte da 

disputa, em que ambas as potências buscavam aliados (Ex: Coreias do Norte e do Sul, Cuba, Angola e sua 

disputa política...), e que alcançou uma espacialidade mundial. Essas disputas representaram um grande 

gasto para a URSS e para os EUA, o que culminou na crise soviética e transformação de indústrias bélicas 

norte americanas em centros de pesquisa, o que o fez chegar à Terceira Revolução Industrial. 

Além disso eram adotadas algumas estratégias, que ficavam no campo da propaganda, no poder da 

exibição e no patrocínio de outros países para aliviar tensões militares, portanto, podemos destacar as 

principais estratégias como sendo: 

 

• A propaganda através de filmes, séries, quadrinhos e todo tipo de material cultural que possa 

reforçar o sentimento de “nós” e “eles”. No campo dos quadrinhos, podemos destacar o Capitão 

América e o Caveira Vermelha como claros exemplos desta estratégia. 

• A exibição de mísseis, poder tecnológico, bombas e paradas militares com o objetivo de 

mostrar a superioridade; a corrida armamentista é uma das principais características do 

período e diversas armas em circulação hoje foram produzidas neste momento da história. 

• Patrocínio e treinamento para conflitos regionais de terceiros: com essa estratégia, as duas 

principais potências poderiam levar a guerra para longe dos seus territórios e disputar o 

controle político-territorial, além de reforçar a posição geopolítica, sem perdas econômicas 

dentro de sua nação, sem o confronto direto e sem a perda de vidas nos seus territórios. 
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Áreas de influências capitalista e socialista 

 

Com o objetivo de proteger a sua economia e seu mercado interno da concorrência com o capital 

privado e das práticas do consumismo, característica essa do capitalismo, a URSS acabou sofrendo com a 

defasagem dos seus parques industriais o que a levou à um quadro de atraso tecnológico. Com isso a 

produção industrial era limitada e os salários baixos, visando uma equidade social, além disso destaca-se por 

outro lado os grandes gastos da URSS com os investimentos militares.  

Esse cenário exerceu uma grande pressão sobre a população que buscava uma mudança drástica. 

Tentando então resolver esse quadro interno, Mikhail Gorbatchev presidente da URSS, se utilizou da Glasnost 

e da Perestroika como forma de modernizar o país, porém essas medidas não deram certo. A Glasnost 

(transparência) foi criada com o objetivo de democratizar o sistema político através do multipartidarismo, 

colocando fim à hegemonia do Partido Comunista, e participação popular. Por outro lado, Ronald Reagan, 

presidente dos EUA na época, juntamente com Margareth Tatcher, primeira-ministra britânica, idealizam o 

Neoliberalismo, símbolo de uma maior abertura econômica entre os países capitalistas. 

A ausência de liberdade, democracia, o atraso econômico e a crise interna na União Soviética 

acabaram originando uma crise de legitimidade interna no bloco comunista e levando à queda do Muro de 

Berlim, com a população dos dois lados derrubando. A partir desse momento, as pessoas passam a circular 

entre os dois lados. 

  Como consequência da Queda do Muro de Berlim há a unificação das ‘duas Alemanhas’ em 1990 e o 

então presidente da União Soviética Gorbachev começa a acelerar o fim do socialismo no país e nos seus 

aliados. Com reformas econômicas, acordos com os EUA e mudanças políticas, o sistema foi se 

enfraquecendo e se aproximando do capitalismo que se fortaleceu ainda mais. 
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Chega-se assim ao fim da Guerra Fria e fragmentação da URSS, à queda do Muro de Berlim e 

principalmente à ascensão dos EUA como a grande potência mundial, iniciando assim a Nova Ordem Mundial 

associada a Globalização. Contudo, o mundo globalizado não permaneceu por muito tempo unipolar, ele se 

tornou multipolar, pois enquanto ocorria a Guerra Fria as potências europeias estavam crescendo e os países 

subdesenvolvidos se tornando competitivos.  

A Nova Ordem Mundial se apresenta como um período de grandes incertezas, uma vez que diversos 

atores estão surgindo a todo instante, relativizando e criando novos cenários geopolíticos. 

 

 

 

 

  

https://dex.descomplica.com.br/enem/geografia/extensivo-enem-geopolitica-da-guerra-fria/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=geografia&utm_term=geopolitica
https://dex.descomplica.com.br/enem/geografia/extensivo-enem-geopolitica-da-guerra-fria/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=geografia&utm_term=geopolitica
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Exercícios 

 

1.  

 
 

“O espaço mundial sob a “nova des-ordem” é um emaranhado de zonas, redes e “aglomerados”, 

espaços hegemônicos e contra-hegemônicos que se cruzam de forma complexa na face da Terra. Fica 

clara, de saída, a polêmica que envolve uma nova regionalização mundial. Como regionalizar um 

espaço tão heterogêneo e, em parte, fluido, como é o espaço mundial contemporâneo?” 

HAESBAERT, R.; PORTO-GONÇALVES, C.W. A nova des-ordem mundial. São Paulo: UNESP, 2006. 

 

O mapa procura representar a lógica espacial do mundo contemporâneo pós-União Soviética, no 

contexto de avanço da globalização e do neoliberalismo, quando a divisão entre países socialistas e 

capitalistas se desfez e as categorias de “primeiro” e “terceiro” mundo perderam sua validade 

explicativa. Considerando esse objetivo interpretativo, tal distribuição espacial aponta para 

a) a estagnação dos Estados com forte identidade cultural. 

b) o alcance da racionalidade anticapitalista. 

c) a influência das grandes potências econômicas. 

d) a dissolução de blocos políticos regionais. 

e) o alargamento da força econômica dos países islâmicos. 
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2. Em dezembro de 1998, um dos assuntos mais veiculados nos jornais era o que tratava da moeda única 

europeia. Leia a notícia destacada abaixo. 

 
“O nascimento do Euro, a moeda única a ser adotada por onze países europeus a partir de 1º de janeiro, 

é possivelmente a mais importante realização deste continente nos últimos dez anos que assistiu à 

derrubada do Muro de Berlim, à reunificação das Alemanhas, à libertação dos países da Cortina de 

Ferro e ao fim da União Soviética. Enquanto todos esses eventos têm a ver com a desmontagem de 

estruturas do passado, o Euro é uma ousada aposta no futuro e uma prova da vitalidade da sociedade 

Européia. A “Euroland”, região abrangida por Alemanha, Áustria, Bélgica, Espanha, Finlândia, França, 

Holanda, Irlanda, Itália, Luxemburgo e Portugal, tem um PIB (Produto Interno Bruto) equivalente a quase 

80% do americano, 289 milhões de consumidores e responde por cerca de 20% do comércio 

internacional. Com este cacife, o Euro vai disputar com o dólar a condição de moeda hegemônica.” 

(Gazeta Mercantil, 30/12/1998) 
 

A matéria refere-se à “desmontagem das estruturas do passado” que pode ser entendida como 

a) o fim da Guerra Fria, período de inquietação mundial que dividiu o mundo em dois blocos 

ideológicos opostos. 

b) a inserção de alguns países do Leste Europeu em organismos supranacionais, com o intuito de 

exercer o controle ideológico no mundo. 

c) a crise do capitalismo, do liberalismo e da democracia levando à polarização ideológica da antiga 

URSS. 

d) a confrontação dos modelos socialista e capitalista para deter o processo de unificação das duas 

Alemanhas. 

e) a prosperidade das economias capitalista e socialista, com o conseqüente fim da Guerra Fria entre 

EUA e a URSS. 

 

3. “O que acontece quando a gente se vê duplicado na televisão? (...) Aprendemos não só durante os anos 

de formação mas também na prática a lidar com nós mesmos com esse “eu” duplo. E, mais tarde, (...) 

em 1974, ainda detido para averiguação na penitenciária de Colônia-Ossendorf, quando me foi atendida, 

sem problemas, a solicitação de um aparelho de televisão na cela, apenas durante o período da Copa 

do Mundo, os acontecimentos na tela me dividiram em vários sentidos. Não quando os poloneses 

jogaram uma partida fantástica sob uma chuva torrencial, não quando a partida contra a Austrália foi 

vitoriosa e houve um empate contra o Chile, aconteceu quando a Alemanha jogou contra a Alemanha. 

Torcer para quem? Eu ou eu torci para quem? Para que lado vibrar? Qual Alemanha venceu?” 

Gunter Grass. Meu século. Rio de Janeiro: Record, 2000, p. 237. Adaptado. 

 

O trecho acima, extraído de uma obra literária, alude a um acontecimento diretamente relacionado 

a) à política nazista de fomento aos esportes considerados “arianos” na Alemanha. 
b) ao aumento da criminalidade na Alemanha, com o fim da Segunda Guerra Mundial. 
c) à Guerra Fria e à divisão política da Alemanha em duas partes, a “ocidental” e a “oriental”. 
d) ao recente aumento da população de imigrantes na Alemanha e reforço de sentimentos xenófobos. 
e) ao caráter despolitizado dos esportes em um contexto de capitalismo globalizado. 
 
 
 
 
 

4.  
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Com relação à ilustração acima, assinale a alternativa correta: 

a) Representa a crise, não só econômica, mas também ideológica vivida pelo sistema socialista, e a 

substituição de ícones do antigo regime pelos novos ícones capitalistas 

b) A fila demonstra claramente a crise de abastecimento vivida pelos países socialistas após a 

transição para o capitalismo 

c) Apesar da entrada de empresas norte americanas na ex-União Soviética, ainda existe um forte 

sentimento nacionalista da maioria da população, em reconhecimento aos heróis da Revolução 

Russa 

d) Mesmo após a abertura política e econômica, o Partido Comunista continua centralizador e 

mantém viva a imagem dos fundadores do socialismo 

e) A crise de abastecimento, ocorrida nos países socialistas, não mudou o comportamento educado 

da população russa, resultante do grande investimento em educação feito pelo governo no período 

socialista 
 

5. Durante o mundo bipolar, a constituição de alianças militares representadas pela Otan (1949) e pelo 

Pacto de Varsóvia (1955), exprimiu a vigência das chamadas “fronteiras ideológicas”, separando 

capitalistas e socialistas no continente europeu. Com o fim da URSS e com o desmoronamento do 

Bloco do Leste, surgiu a necessidade de redefinir o papel da OTAN na nova ordem mundial.  

(Folha de S.Paulo. 23.03.2008). 
 

Sobre o novo papel representado pela Otan, após a Guerra Fria, e suas relações com a Rússia pode-se 

afirmar que: 

a) a nova estruturação promoveu a entrada de países da antiga cortina de ferro, formando uma união 

econômica monitorada por autoridades da Aliança Atlântica, visando adequar suas economias às 

exigências da organização. 

b) atualmente, a Rússia faz parte da Otan como membro efetivo com direito a voto em temas como 

o terrorismo e o controle da proliferação de armas nucleares, partilhando com os Estados Unidos 

a hegemonia militar mundial. 

c) no século atual, a Otan surge mais politicamente preparada do que militarmente coesa. A 

hegemonia militar continua sendo exercida pelos Estados Unidos e sua liderança política e 

interesses nacionais são compatíveis com os dos países europeus e da Rússia. 

d) apesar do fim da Guerra Fria a Rússia continua temida e respeitada pelo seu vasto arsenal de 

armas nucleares, portanto o veto russo a qualquer futura ampliação da Otan aos países que lhe 

eram contíguos impede que novos candidatos da Europa Central e Oriental sejam admitidos na 

aliança. 

e) a expansão da Otan para o leste europeu desagrada a Rússia e revive períodos de tensão da época 

da Guerra Fria, uma vez que Moscou vê os avanços em direção ao Leste Europeu como uma 

ameaça à sua área de influência regional. 
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6. No final da década de 80, teve fim a bipolarização, trazendo ao espaço mundial, uma regionalização 

que configura novas áreas de poder e um intenso processo de mudanças nas relações 

socioeconômicas entre os países. Conforme o texto, algumas implicações marcam o surgimento de 

uma nova ordem mundial. Nesse sentido, é correto afirmar que: 

a) a ordem multipolar evidencia novos atores sociais que, no processo produtivo, desempenham 

funções principalmente comerciais, promovendo o fortalecimento e avanço do sistema capitalista 

no espaço mundial. 

b) no período pós Guerra Fria, vários países latino-americanos foram incentivados pelos E.U.A a 

formar blocos econômicos mundiais para fazer frente à hegemonia sociopolítica de Cuba sobre o 

espaço mundial. 

c) no início da década de 90, o mundo tornou-se multipolar, momento no qual emergiram várias 

potências econômicas, o que homogeneizou as relações de poder das superpotências nas 

diversas áreas de influência no espaço mundial. 

d) na nova ordem mundial, os blocos econômicos regionais se apresentam como uma forma de 

resistência frente ao avanço do mundo globalizado e aos acordos políticos que priorizam o 

fortalecimento dos países subdesenvolvidos. 

 

7. “O mundo dos homens é cada vez mais o mundo da mercadoria e do que é possível comprar. A relação 

das pessoas – mediada pelo dinheiro – passa pela relação das coisas. ‘Me perdoe a pressa, é a alma 

dos nossos negócios’ ou ainda ‘Tudo bem, eu vou indo correndo pegar meu lugar no futuro’. Essas 

metáforas expressam de forma clara o fato de que a relação entre as pessoas na metrópole é mediada 

pela mercadoria, pelo dinheiro.”  

CARLOS, A. F. A. A cidade. São Paulo: Contexto, 2011, p. 19.  

 

O texto retrata a economia de mercado – que constitui uma importante característica do sistema 

socioeconômico global intitulado de  

a) socialismo.  

b) feudalismo. 

c) capitalismo.  

d) anarquismo. 

e) comunismo 

 

8. A DIVERSIDADE REGIONAL NO MUNDO 

O mundo é regionalmente diverso, cada região do espaço geográfico mundial apresenta diferentes 

nuances naturais e socioeconômicas. Cada território, dentro dos limites de suas fronteiras, apresenta 

características geográficas próprias, mesmo considerando-se o avanço da globalização e uma Nova 

Ordem Mundial que ora se consolida. [...] Anteriormente, a ordem mundial, era tida como dicotômica ou 

dualista, ou seja, predominava a oposição entre o bem e o mal, entre o capitalismo e o socialismo. 

Atualmente, a nova ordem é pluralista, ou seja, possui várias frentes de oposição, como RICOS/POBRES; 

CRISTÃOS/MULÇULMANOS (ISLÂMICOS); INTERESSES MERCANTIS/CONSCIÊNCIA ECOLÓGICA, etc. 

Nos dias atuais, novos processos de reconfiguração espaço-territoriais ocorrem no mundo, a maioria 

deles resultantes de conflitos étnicos-culturais, antes latentes e que agora se exarcebaram, neste 

período pós-Guerra Fria. [...] Neste início de século, essa Nova Ordem se impõe, não mais exprimindo 

as velhas relações homem natureza, porém fortalecendo um conteúdo de um novo mundo globalizado, 

que traz consigo novas formas de organização das sociedades contemporâneas. [...] É um mundo ao 
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mesmo tempo plural e singular, exigindo um novo olhar geográfico nas diferenças e semelhanças das 

diversas regiões do espaço mundial. 

(Adaptado de Da região à rede e ao lugar: a nova realidade e um novo olhar geográfico sobre o mundo. MOREIRA Rui. Revista 

eletrônica de Ciências humanas e sociais.) 

 

O texto aborda que [...] Anteriormente a ordem mundial era tida como dicotômica ou dualista [...]. 

Atualmente, a nova ordem é pluralista [...]. Sobre essa mudança de ordem é correto afirmar que: 

a) A ordem multipolar do início do século XX, e a atual apresentam as mesmas características: o 

enfraquecimento do estado-nação e um fortalecimento de outros agentes internacionais, como a 

ONU e empresas multinacionais. 

b) Dentre outros fatos que contribuíram para a mudança da ordem bipolar para multipolar, destaca-

se o esgotamento do modelo soviético e a ascensão do Japão e da Europa Ocidental, que 

passaram a disputar a supremacia internacional com os Estados Unidos. 

c) O mundo multipolar foi marcado pela eterna disputa entre capitalismo e socialismo, tendo os 

Estados Unidos e a União Soviética de cada um dos lados. 

d) Antes da Segunda Guerra Mundial, o mundo era dividido em socialistas e capitalistas. Foi a época 

da bipolaridade, nessa ordem as potências hegemônicas eram Estados Unidos e União Soviética. 

e) A partir do final da Segunda Guerra Mundial, mudanças geopolíticas profundas ocorreram, nessa 

época uma nova ordem é imposta e o mundo passou a ser multipolar. 

 

9. Num mundo pós Guerra Fria, cujo período inicia-se com a queda do Muro de Berlim, instala-se uma 

Nova Ordem Mundial com características antagônicas ao período que o antecedeu, a Guerra Fria. Sobre 

a reordenação ocorrida na economia-mundo no citado período, afirma-se que:  

a) A doutrina Truman e o Plano Marshall foram criados no início da Guerra Fria e tinham como 

objetivos sustentar governos pró-orientais no combate ao capitalismo.  

b) No mundo multipolar, o poder militar é substituído pelo poder econômico. Isto, por sua vez, se 

traduziu na disponibilidade de capitais, no avanço tecnológico nos níveis de produtividade e 

competitividade entre os países.  

c) Com a queda do muro de Berlim, foi extinto o acordo que criou a Comunidade dos Estados 

Independentes (CEI) em substituição ao império vermelho, que fez frente ao capitalismo do mundo 

inteiro.  

d) A reconstrução do Japão, no pós guerra, e sua pujança econômica até os anos de 1980, aliada à 

consolidação da União Europeia, com base na economia de Portugal e França, dão origem ao 

mundo multipolar.  

e) Na nova ordem mundial, a China desponta como um dos países economicamente mais poderosos, 

fazendo frente à hegemonia americana, que se fortaleceu política e economicamente após os 

atentados de 11 de setembro de 2001. 

 

10. A partir da leitura e análise do texto, responda.  

 

UM MOMENTO DE DESORDEM MUNDIAL 

 

“Neste começo de século, assistimos a uma reformulação de fronteiras e influências político-

econômicas no mundo. Essa nova forma de organização mundial, baseada na existência de redes, 

fluxos e conexões, exige mudanças no método [...] de agrupar e separar territórios. [...] Essa nova era é 

marcada pelo advento da globalização e da internet, que permitiu maior integração internacional e criou 

um novo espaço [...], o “território-mundo”, composto de uma sociedade mundial que compartilha os 
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mesmos valores. A integração cada vez maior dos Estados e a soberania de um país através de um 

grupo [...] são demonstradas pela força dos blocos econômicos, que estabelecem uma concorrência 

acirrada entre si para manter a influência sobre seus parceiros comerciais. [...] Identifica-se um novo 

movimento de regionalização do espaço contemporâneo a partir de redes integradas ilegais de poder, 

como o tráfico de drogas e o terrorismo globalizado [...] e a reconfiguração dos territórios devido a 

mudanças nas relações de poder e ao hibridismo cultural”.  

(Adaptado de Ciência Hoje On-line. In: http://cienciahoje.uol.com.br/resenhas/ummomento-de-desordem-mundial.  

 

De acordo com o texto, uma nova forma de regionalização veio caracterizar-se como uma desordem 

mundial. Com o fim da Guerra Fria, a divisão por critério político-econômicos acentuou-se impulsionada 

pelo avanço da globalização. Sobre esse processo é correto afirmar que:  

a) a Divisão territorial do trabalho tem gerado mudanças na configuração do espaço mundial, que 

possibilitaram a diminuição das disparidades na economia-mundo em que as regiões passaram a 

ter a mesma influência político-social no processo de reordenação.  

b) o Pós-Guerra Fria desencadeou mudanças de fronteiras trazendo alterações no sistema 

econômico, ocasionando tensões étnicas e culturais, o que resultou em uma nova ordem mundial 

a partir do interesse de potências internacionais.  

c) com o fim da Guerra Fria, a ordenação do espaço mundial passou a ser multipolar, estabelecendo-

se melhores relações entre os países, o que eliminou as disparidades entre desenvolvidos e 

subdesenvolvidos.  

d) após a Segunda Guerra Mundial, o mundo tornou-se multipolar, com a disputa de vários polos de 

poder, gerando uma igualdade socioeconômica entre os países, que se expressa pelo avanço do 

sistema socialista no espaço mundial.  

e) após a bipolarização, acentuou-se o choque ideológico entre o capitalismo e o socialismo, 

culminando na formação de blocos econômicos, o que manteve os dois sistemas como grandes 

polos de poder no cenário mundial até os dias atuais. 

 

Questão Contexto 

 

 

 

A década de 1990 ficou marcada como um momento na história mundial no qual teve fim um arranjo 

geopolítico - Velha Ordem Mundial - e se iniciou uma nova ordem política mundial com o destaque norte 

americano. Neste sentido, comente a charge acima e aponte as principais disputas entre EUA e URSS durante 

a Guerra Fria. 
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Gabarito 

 

1. C 

O mapa se propõem a espacializar as novas relações de poder na Nova Ordem Mundial, estabelecida no 

contexto pós Guerra Fria. A complexificação dessas relações fica visível no mapa chamado de nova 

“desordem” mundial. Ao analisar cuidadosamente essas relações, vemos que os países dominantes 

acabam por regular os demais aspectos e conceitos. 

 

2. A 

É abordada uma das características do mundo globalizado, a multipolaridade. Ao fim da Velha Ordem 

Mundial acreditava-se que os EUA assumiria sozinho o posto de líder mundial nos mais diversos sentidos 

– ideológico, cultural, político e outros – contudo, verificou-se o crescimento, por exemplo, econômico, de 

outros países como os europeus, que se recuperaram da Segunda Guerra Mundial, e o destaque dos 

emergentes, apresentando uma economia crescente e um amplo mercado consumidor. 

 

3. C 

A questão remete ao período da Guerra Fria em que a Alemanha esteve dividida ideologicamente entre 

capitalista (Alemanha ocidental alinhada aos EUA) e socialista (Alemanha oriental alinhada à URSS). Os 

esportes eram uma das vertentes pela qual as duas potências envolvidas buscavam mostrar 

superioridade. 

 

4. A 

A charge aponta para a entrada de uma empresa que é associada à lógica capitalista em um ambiente 

socialista europeu – percebido pelas construções arquitetônicas – e que atraiu a população local. Isto 

indica uma representação da crise do sistema socialista (URSS) ao contrariar um dos preceitos desse 

sistema, o consumismo. 

 

5. E 

O país que carrega até hoje as heranças da antiga URSS é a Rússia e por essa razão ainda hoje observa-

se em alguns momentos certos desencontros ou divergências entre EUA (associada à OTAN) e Rússia, 

como o ataque turco (A Turquia é aliada da OTAN) à Síria (país do qual a Rússia é aliada ao governo de 

Bashar Al Assad). Contudo, acredita-se que um conflito direto seja pouco provável pois a OTAN e a Rússia 

sabem que um embate nuclear seria altamente devastador e portanto, evitam essa possibilidade. 

 

6. A 

Com o fim da Guerra Fria, tem-se a criação dos órgãos multilaterais, também chamados de organizações 

supranacionais, um dos atores da Globalização, que são importantes para a criação de uma escala acima 

da nacional, a escala global, para tomada de decisão, mediação e deliberação, tais como, a OMC – 

Organização Mundial do Comércio – e que contribuem para a intensificação do comércio mundial e 

consequente fortalecimento do capitalismo. 
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7. C 

O texto apresentado aponta o contexto econômico do sistema capitalista a partir de aspectos como, a 

criação de um mundo veloz, o valor de troca e a preocupação com o que há de vir. 

 

8. B 

Uma das marcas da passagem da Velha Ordem Mundial para a Nova Ordem Mundial foi a emergência de 

novos polos de poder, tais como, os países da Europa recuperados da Segunda Guerra Mundial, o Japão 

devido ao seu acelerado e grande crescimento econômico e, nos anos 2000, com o destaque dos países 

emergentes, que juntos com os EUA se destacam no cenário internacional econômico, político e outros, 

mas possuindo um certo grau de diferenciação entre eles. 

 

9. B 

Uma característica da Nova Ordem Mundial é o destaque do poder econômico, este concentrado nas 

mãos das grandes empresas transnacionais que assim ditam os arranjos comerciais, financeiros e outros 

em favor próprio, enquanto aos Estados coube se adequar às demandas destas empresas para atraí-las 

e assim se tornarem mais competitivos. 

 

10. B 

São destacadas algumas das características da Nova Ordem Mundial, marcada, dentre outros fatores, e 

pela ampliação da circulação de mercadorias e pessoas, e, consequentemente pela eclosão de conflitos 

das mais diversas ordens 

 

Questão Contexto  

 

Durante a Guerra Fria o mundo vivia na expectativa de um possível embate direto entre EUA e URSS, o que era 
uma grande preocupação, visto que ambas as potências possuíam um poderio nuclear que poderia devastar 
grandes áreas. Contudo, ao fim do conflito pode-se afirmar que ele foi “frio”, ou seja, indireto, em que o objetivo 
da URSS e dos EUA era mostrar quem tinha mais poder e capacidade de liderar o mundo de formas mais 
brandas, o que ficou verificado com a corrida espacial e a corrida armamentista, por exemplo, e é 
demonstrado na charge. 
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Velha Ordem Mundial e Bipolaridade 

 

Resumo 

 

No início do século XX vivia-se o conflito sobre quem dominaria o mundo, isso porque com a Segunda 

Revolução Industrial os países buscavam a expansão de seus mercados, o que culminou na Primeira Guerra 

Mundial e o revanchismo alemão levou à Segunda Guerra Mundial. 

Contextualizando espacialmente, pode-se dizer que a Segunda Guerra mundial se concentrou no 

território alemão e posteriormente expandindo para leste e oeste. Com o fim deste conflito várias potências 

estavam destruídas, necessitando de reconstrução, sem condições de serem potências e, por sua vez, 

alcançar a liderança mundial. 

Nesse momento apenas EUA e URSS eram as potências capazes de disputar este papel, pois reuniam 

as condições favoráveis para tal feito, tais como uma malha industrial, poder político e força militar. Contudo 

o questionamento era qual destas potências ocuparia o lugar na liderança mundial. 

A denominada Velha Ordem Mundial refere-se ao período de ocorrência da chamada Guerra Fria, no 

pós Segunda Guerra Mundial, onde falava-se em mundo bipolar caracterizado por ter EUA (capitalista) e URSS 

(socialista) em lados opostos, tendo início em 1945 e terminando em 1989 com a queda do muro de Berlim. 

Há ainda outros eventos considerados marcos do fim da Guerra Fria, tais como, a reunificação alemã (1990) 

e o fim da URSS (1991). 

O muro de Berlim, construído em 1961, foi um grande símbolo da Guerra Fria. Inicialmente, com a 

derrota alemã na Segunda Guerra Mundial, os países aliados dividiram a Alemanha em quatro zonas, 

ocupadas pelos Estados Unidos, Grã-Bretanha, França e União Soviética. A capital alemã, Berlim, foi também 

dividida entre as quatro potências. 

As relações entre a União Soviética, comunista, e os outros três países Aliados, capitalistas, logo 

passaram de amistosas para agressivas e assim a Alemanha acabou dividida em Oriental, comunista, 

República Democrática Alemã (RDA) e Ocidental, capitalista, República Federal Alemã (RFA). A cidade de 

Berlim também foi dividida em duas, seguindo a mesma lógica do país.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alemanha e Berlim divididas entre capitalismo e socialismo 

 



 
 

 

 

2 

Geografia 
 

O governo Alemanha comunista (Alemanha Oriental) começou a construir um muro de arame farpado 

em 1961 para separar a Berlim Oriental da Berlim Ocidental. O argumento oficial era de impedir que os 

habitantes da República Federal da Alemanha (Alemanha Ocidental) entrassem em sua área de domínio, 

porém, o que ocorreu foi que muitos moradores da Berlim Oriental diariamente se mudaram para a parte 

capitalista antes e durante a construção do muro. 

 

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

  

https://dex.descomplica.com.br/enem/historia/extensivo-enem-velha-ordem-mundial-e-a-bipolaridade/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=geografia&utm_term=geopolitica
https://dex.descomplica.com.br/enem/historia/extensivo-enem-velha-ordem-mundial-e-a-bipolaridade/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=geografia&utm_term=geopolitica
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Exercícios 

 

1. Leia o texto abaixo: 

“O aspecto mais marcante da ordem geopolítica bipolar foi a chamada Guerra Fria. Ela consistiu 

simultaneamente numa disputa e numa conivência entre EUA e ex-União Soviética. Foi uma disputa 

tanto político-militar e econômica como diplomática, cultural e ideológica. Pode-se dizer que ela 

representou uma espécie de prolongamento da 2º Guerra mundial, só que sem as batalhas, sem os 

conflitos militares diretos.”  

(José Wiliam Vesentini. A nova ordem mundial. S. Paulo, Ática, 1995, p.12) 

 

A partir da leitura do texto, pode-se compreender que a ausência de conflitos militares diretos entre as 

duas superpotências significa que: 

a) a competição econômica neutralizou os conflitos militares durante os anos da guerra fria. 

b) as disputas militares ocorreram de forma indireta em outros países, como os do terceiro mundo. 

c) a ideia de democracia presente na ideologia capitalista e na socialista impediu a eclosão de 

movimentos militares. 

d) a paz predominou no mundo a partir do pleno funcionamento das relações diplomáticas. 

e) o progressivo desarmamento no planeta ocorreu com o fim da segunda guerra mundial. 

 

2. Os 45 anos que vão do lançamento das bombas atômicas até o fim da União Soviética não foram um 

período homogêneo único na história do mundo. [...] Dividem-se em duas metades, tendo como divisor 

de águas o início da década de 70. Apesar disso, a história deste período foi reunida sob um padrão 

único pela situação internacional peculiar que o dominou até a queda da União Soviética. 

HOBSBAWM, Eric J. A era dos extremos. São Paulo: Companhia das Letras, 1996. 

 

O período citado no texto e conhecido por Guerra Fria pode ser definido como aquele momento 

histórico em que houve: 

a) corrida armamentista entre as potências imperialistas europeias ocasionando a Primeira Guerra 

Mundial. 

b) domínio dos países socialistas do Sul do globo pelos países capitalistas do Norte. 

c) choque ideológico entre a Alemanha Nazista/União Soviética Stalinista, durante os anos 1930. 

d) disputa pela supremacia da economia mundial entre o Ocidente e as potências orientais, como a 

China e o Japão. 

e) constante confronto das duas superpotências que emergiram da Segunda Guerra Mundial. 

 

3. Do ponto de vista geopolítico, a Guerra Fria dividiu a Europa em dois blocos. Essa divisão propiciou a 

formação de alianças antagônicas de caráter militar, como a OTAN, que aglutinava os países do bloco 

ocidental, e o Pacto de Varsóvia, que concentrava os do bloco oriental. É importante destacar que, na 

formação da OTAN, estão presentes, além dos países do oeste europeu, os EUA e o Canadá. Essa 

divisão histórica atingiu igualmente os âmbitos político e econômico que se refletia pela opção entre 

os modelos capitalista e socialista. 
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Essa divisão europeia ficou conhecida como 

a) Cortina de Ferro. 

b) Muro de Berlim. 

c) União Europeia. 

d) Convenção de Ramsar. 

e) Conferência de Estocolmo. 

 

4. "... foi um período em que a guerra era improvável, mas a paz era impossível. A paz era impossível 

porque não havia maneira de conciliar os interesses de capitalistas e comunistas. Um sistema só 

poderia sobreviver à custa da destruição total do outro. E a guerra era improvável porque os dois blocos 

tinham acumulado tamanho poder de destruição, que se acontecesse um conflito generalizado seria, 

com certeza, o último..." 

 

O texto descreve uma problemática que, na história recente da humanidade, 

a) identifica as tensões internacionais durante a Revolução Russa. 

b) ilustra as relações americano-soviéticas durante a Guerra Fria. 

c) caracteriza o panorama mundial durante a Guerra do Golfo Pérsico. 

d) revela o perigo da corrida armamentista durante a Revolução Chinesa. 

e) explica os movimentos pacifistas no Leste Europeu durante a Guerra do Vietnã. 

 

5. Derrotada nas duas guerras mundiais, a Alemanha esteve dividida por quarenta anos. A respeito das 

mudanças nas fronteiras alemãs, é correto afirmar que: 

a) Os acordos de Potsdam, no final da Segunda Guerra Mundial, dividiram o território alemão em três 

zonas de ocupação: norte-americana, germânica e russa. 

b) A cidade de Berlim, localizada na ex-República Democrática Alemã — de regime socialista - foi 

dividida em dois setores: o ocidental capitalista, de economia de mercado, e o oriental socialista, 

de economia estatal. 

c) A queda do muro de Berlim em 1989 possibilitou a reunificação da Alemanha, mas, ao contrário do 

que se previa, tal fato enfraqueceu sua condição de potência mundial, devido à xenofobia e à ação 

de grupos neonazistas. 

d) A Alemanha Ocidental comandou o processo de reunificacão do território germânico no final da 

década de 1980, sem altos custos, pois a Alemanha Oriental figurava entre os países europeus 

mais industrializados e de elevada renda per capita. 

e) A ex-República Federal Alemã e a ex-República Democrática Alemã constituíram o centro do 

conflito entre EUA e ex-URSS durante a Guerra Fria, sendo a primeira ligada ao Pacto de Varsóvia e 

a segunda, à OTAN. 
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6. Analise os seguintes fragmentos. 

TEXTO 1 

A Conferência de Bandung, de 1955, debateu o problema da paz e da cooperação mundial e levantou 

uma profunda preocupação com o estado de tensão internacional da época. A Conferência defendeu 

uma política baseada na autodeterminação dos povos e no respeito à soberania e integridade territorial 

de todas as nações. 

 

TEXTO 2 

A crise econômica, desencadeada em meados da década de 1970, levou muitos países a adotar um 

modelo de Estado capaz de garantir o controle monetário e de romper o poder dos sindicatos. Assim, 

a estabilidade financeira, por meio de uma disciplina orçamentária e da contenção dos gastos sociais, 

passou a ser a tônica de vários governos. 

 

Os contextos históricos (1) e (2) acima descritos referem-se, respectivamente, 

a) ao socialismo real e à perestroika. 

b) à glasnost e ao regime democrático. 

c) à descolonização e ao neoliberalismo. 

d) ao imperialismo e ao capitalismo mercantil. 

e) ao facismo e ao estado de bem-estar-social. 

 

7. Em 1955 foi realizada na Indonésia a Conferência de Bandung, que lançou as bases do chamado 

Movimento dos Não Alinhados. Considerando o contexto do Pós-Segunda Guerra Mundial, a 

Conferência de Bandung expressava 

a) uma manifestação pelo reconhecimento internacional da hegemonia asiática sobre a economia do 

pós-guerra. 

b) uma ruptura com os padrões socioculturais preconizados pela Tríplice Aliança e pela Tríplice 

Entente. 

c) a resistência política contra os confrontos armados entre os Países Aliados e os Países do Eixo. 

d) a consolidação da influência socialista no hemisfério oriental, com a redefinição de antigas 

fronteiras políticas. 

e) a tentativa de alguns países de se manterem neutros diante da bipolaridade estabelecida pela 

Guerra Fria. 
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8. Leia o texto a seguir. 

“Poetas, seresteiros, namorados, correi 

É chegada a hora de escrever e cantar 

Talvez as derradeiras noites de luar 

Momento histórico, simples resultado do desenvolvimento da ciência viva 

Afirmação do homem normal, gradativa sobre o universo natural Sei lá que mais 

Ah, sim! Os místicos também profetizando em tudo o fim do mundo 

E em tudo o início dos tempos do além 

Em cada consciência, em todos os confins 

Da nova guerra ouvem-se os clarins” 

(GIL, G., Lunik 9) 

 

Esse texto faz uma evidente referência ao projeto soviético da conquista do espaço, uma vez que 

Lunik 9 foi a nave não tripulada que pousou na Lua em 6 de fevereiro de 1966. Assinale a alternativa 

que apresenta, corretamente, em qual contexto se insere esse evento da corrida aeroespacial. 

a) Guerra da Crimeia. 

b) Guerra do Vietnã. 

c) Guerra dos Mundos. 

d) Guerra Fria. 

e) Guerra nas Estrelas. 

 

9. O período geopolítico considerado bipolar se configurou como rearranjo do espaço mundial delineado 

pelas duas nações vitoriosas do conflito, os Estados Unidos e a ex-União Soviética regionalizaram a 

terra não em critérios geográficos e sim ideológicos, criando uma disputa inédita, entre dois modos 

distintos de produção. Em relação a essas disputas ideológicas no período mencionado, é correto 

afirmar que o(s) a(s): 

a) socialismo tinha por objetivo ampliar sua influência pelos continentes através do convencimento 

de uma sociedade justa e igualitária, contra os valores mercantis do capitalismo. 

b) Estados Unidos combateu o socialismo soviético, através da articulação com alguns países 

asiáticos como o Japão, que desejava enviar armas nucleares para a ex-União Soviética, após a 

catástrofe que sofrera na segunda guerra mundial. 

c) bipolaridade teve como uma das principais lógicas a expansão do socialismo, fortemente 

combatida pelo capitalismo, que tinha como uma de suas premissas atenuar os desníveis 

socioeconômicos entre os países, o que foi fortemente combatido pelo capitalismo. 

d) modo de produção capitalista e socialista divergiram pelas conquistas de áreas de influência, 

ocasionando problemas políticos sem interferência nos acordos de não proliferação de armas 

nucleares. 

e) o espaço mundial sofreu uma divisão equilibrada, na medida em que a Europa, Ásia e América 

optaram por aderir ao modo de produção capitalista e a África, Oceania e Antártida ao socialista. 
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10.  

 
Fonte: Disponível em: Acesso em: 16 ago. 2013. 

 

Em 9 de novembro é derrubado o Muro de Berlim. O governo [da Alemanha Oriental] não tinha 

condições de mantê-lo, a menos que partisse para uma repressão sangrenta. [...] Em apenas 3 dias, 

pelo menos 2 milhões de alemães-orientais passaram para Berlim Ocidental. [...] Já no lado ocidental, 

os alemães-orientais formavam filas enormes diante das discotecas e de lojas pornôs [...]. Embora 

não tivessem dinheiro suficiente para comprar, as pessoas olhavam tudo como se fosse um grande 

parque de diversões. 

Fonte: ARBEX JR., José. Revolução em 3 tempos: URSS, Alemanha, China. SP: Moderna, 1993. p. 54-56. 

 

A partir do texto, pode-se afirmar que a queda do Muro de Berlim, em 1989, indica 

a) a falência do modelo socialista soviético em atender às demandas da população quanto à liberdade 

individual e ao consumo de bens e serviços. 

b) as grandes realizações do modelo socialista na saúde e educação, capazes de manter as massas 

distantes dos apelos do mundo do consumo de bens privados, próprios da economia capitalista. 

c) o resultado do cerco militar das potências capitalistas e, consequentemente, o esgotamento do 

sistema socialista de atender às demandas das populações dos países do Leste Europeu. 

d) o vigor do modelo socialista adotado pela Alemanha Oriental, o qual repetia o padrão soviético, 

porém era mais brando quanto à livre organização da sociedade e à liberdade de imprensa. 

e) a crise do capitalismo dos países da Europa Ocidental e dos Estados Unidos, com o esgotamento 

do Estado do Bem-Estar Social e a retração da sociedade de consumo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/-oPaZxkAV9nY/Ve_x-JBbXvI/AAAAAAAAQgg/eMRNr-ez6ms/s1600/image004.gif
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Questão Contexto 

 

 

Fonte: http://2.bp.blogspot.com/-6CyUYJV-

Qd8/UhwcG0AwtoI/AAAAAAAAbvk/7StwRhBqa9I/s1600/ChargeS%C3%ADriaPatrickChappatte.jpg. Acesso em 10 de jan 2018. 

 

A charge mostra a guerra da Síria como uma remontagem da Guerra Fria, visto que se tem EUA e Rússia em 

lados opostos desse conflito. Cite e explique dois conflitos indiretos entre EUA e URSS que ocorreram no 

período da Guerra Fria. 
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Gabarito 

 

1. B 

A expressão “Terceiro Mundo” surgiu na reunião de países asiáticos e africanos que se emanciparam da 

colonização europeia, na Conferência de Bandung, na Indonésia (em abril de 1955). A Coreia integrava 

esse Terceiro Mundo quando ocorreu a guerra da Coreia, entre 1950 e 1953, que contou com a intervenção 

dos EUA com o objetivo de parar o avanço comunista, uma vez que a Coreia do Norte comunista havia 

invadido a Coreia do Sul pró-ocidental com o apoio da China. O resultado foi a divisão da Coreia em Coreia 

do Norte comunista e Coreia do Sul pró-ocidental. 

 

2. E 

A Guerra Fria foi marcada por ser o período de disputa indireta entre as duas potências do pós Segunda 

Guerra Mundial. Como as potências europeias tiveram grandes prejuízos humanos e materiais no período 

do conflito, coube aos EUA e à URSS a disputa pela hegemonia mundial. 

 

3. A 

Winston Churchill, então primeiro-ministro britânico, foi o primeiro a citar a expressão “Cortina de Ferro” 

para se referir ao avanço do socialismo soviético sobre a Europa que ficou dividida à leste sob influência 

socialista e à oeste sob a influência capitalista no contexto da Guerra Fria. 

 

4. B 

O trecho apresentado retrata a tensão que existia no período da Guerra Fria, em que ambas as potências 

envolvidas, EUA e URSS, sabiam que um possível embate direto ocasionaria efeitos devastadores e, 

portanto, as disputas eram em outras esferas, espacial e armamentista, por exemplo. 

 

5. B 

Sobre a divisão da Alemanha e da cidade de Berlim pode-se afirmar que ambas estavam divididas e 

alinhadas ideologicamente ao bloco socialista (Alemanha e Berlim orientais) ou ao bloco capitalista 

(Alemanha e Berlim ocidentais). A cidade de Berlim especificamente além da barreira ideológica havia a 

barreira física, o chamado muro de Berlim criado em 1961.  

 

6. C 

Os textos referem-se, respectivamente, ao posicionamento dos países asiáticos e africanos que 

declararam um não alinhamento ao que era compreendido como potências neocolonialistas (EUA e 

URSS), grupo denominado como “Terceiro mundo” e que tinha por objetivo combater as práticas similares 

às coloniais e ao neoliberalismo que emerge em um contexto de crise do Fordismo e do Estado 

Keynesiano. 

 

7. E 

No contexto do mundo bipolar da Guerra Fria, o Movimento dos Não Alinhados caracterizava um grupo 

de nações sem alinhamento com os Estados Unidos e a União Soviética, mantendo uma política externa 

mais independente. 
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8. D 

O que é apontado na canção como um “momento histórico” é a conquista do espaço pelos socialistas 

soviéticos e o que é apontado como uma “nova guerra” da qual “ouvem-se os clarins”, ou seja, uma guerra 

anunciada, é a Guerra Fria. A corrida espacial foi uma das formas pela qual as potências envolvidas no 

conflito se utilizavam para demonstrar poder uma para a outra e para o mundo. 

 

9. A 

O Socialismo, também chamado de sistema de economia planificada, consiste em uma economia estatal, 

sem a livre iniciativa e sem a concorrência, sem classes sociais e outros preceitos que, acredita-se, 

levariam à uma sociedade mais justa.  

 

10. A 

Existia um atraso tecnológico em todos os segmentos na URSS oriundo de anos de práticas que visavam 

a proteção do mercado interno frete à concorrência do capital privado. O socialismo não incentivava o 

consumismo, pois era considerado uma das características mais opostas ao sistema e era característica 

do sistema capitalista. Por conta disso, a produção industrial era limitada e os salários dos trabalhadores 

eram baixos. Soma-se à isso os elevados gastos militares para fazer frente aos EUA. Tudo isso tornou o 

cenário favorável à eclosão da revolta popular que culminou na queda do muro de Berlim. 

 

 

Questão Contexto  

 

Guerra da Coreia: Entre os anos de 1951 e 1953, após a Revolução Maoísta ocorrida na China, a Coreia sofre 

grande pressão para adotar o sistema socialista em todo seu território. A área sul da Coreia resistiu e recebe 

o apoio militar dos Estados Unidos. A guerra dura dois anos e termina com a divisão da Coreia. A Coreia do 

Norte ficou sob influência socialista, enquanto a Coreia do Sul manteve o sistema capitalista.  

 

Guerra do Vietnã: Conflito ocorrido entre 1959 e 1975 e contou com a intervenção direta dos EUA e URSS. Os 

norte-americanos tiveram dificuldades em enfrentar os vietcongues (apoiados pelos soviéticos) nas matas 

do país. Milhares de pessoas, entre civis e militares, morreram nos combates. Os EUA saíram derrotados e 

tiveram que abandonar o território 1975. O Vietnã unificado passou a ser socialista. 
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Growth Mindset: não crie limites para seu aprendizado 

 

Resumo 

 

O termo Growth Mindset, em uma tradução direta, significa Mentalidade de Crescimento. Esse 

conceito foi desenvolvido pela psicóloga Carol Dweck, em seu livro Mindset: A Nova Psicologia do Sucesso, 

para explicar que o sucesso e a inteligência podem ser alcançados com dedicação e esforço, e que o erro é 

parte fundamental desse processo. Para entender um pouco mais sobre esse conceito, assista ao vídeo 

abaixo. 

 

 

 

No livro Garra: O Poder da Paixão e da Perseverança, a pesquisadora Angela Duckworth destaca a 

importância do esforço na conquista dos seus objetivos. Para ela, o esforço é muito mais importante que o 

talento ou a habilidade. Nesse sentido, os conceitos de Growth Mindset e Garra estão diretamente 

relacionados. Ao adotar uma mentalidade de crescimento e se esforçar o suficiente, mesmo errando durante 

esse caminho, o sucesso será uma parte integrante do seu resultado. Clique no link abaixo e assista ao TED 

da pesquisadora Duckworth sobre Garra. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lQqTG6kcj4k&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=H14bBuluwB8&t=83s
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No seu livro, exemplifica muito bem a importância do esforço, a partir do exemplo do lendário atleta 

do time San Francisco 49ers, Steve Young. Ele entrou para o time da Universidade Brigham Young (BYU) como 

oitavo quarterback. Durante a temporada daquele ano, após seu pai convencê-lo de que desistir não era o 

caminho, foi o primeiro a chegar aos treinos e o último a sair. Em dois meses, havia lançado mais de dez mil 

espirais. Nos próximos anos, não diminuiu o ritmo. Na segunda temporada, Steve passou da oitava para a 

segunda posição no time; na terceira, tornou-se o quarterback titular da BYU; e, na quarta, recebeu o prêmio 

Davey O’Brien de melhor quarterback do país. Mas seu desafio não parou por aí. Durante esse tempo, o próprio 

Steve relata que fracassou inúmeras vezes. Durante quatro anos, esteve no banco de reserva do San 

Francisco 49ers. Para uma pessoa normal, o fracasso o acompanhava todo dia. Mas ele não desistiu. Buscou 

aprender mais com Joe Montana, o quarterback titular do 49ers. Buscava evoluir todo dia. No Super Bowl 

XXIX, foi apontado como melhor jogador, registrando o recorde de seis passes para touchdowns. Ao se 

aposentar do esporte, era o mais bem classificado quarterback da história da NFL. 

 

Autoavaliações 

 

Todo o treino de Steve Young para alcançar o sucesso não foi feito de qualquer maneira. 

Meticulosamente, ele decidiu seguir uma estratégia. Cada passo, movimento e arremesso era calculado, 

sempre buscando melhorar um elemento após o outro. A análise de performance, ao chegar no 49ers, era 

realizada todo dia e buscava revelar quais pontos precisavam ser desenvolvidos. 

 

A autoavaliação possui 

como objetivo: 
 

• Aprender 

• Aplicar 

• Testar 

• Avaliar 

• Revisar 

• Melhorar 

 

Nesse sentido, é muito importante que você mensure sua produção e descubra no que precisa evoluir. 

Não desanime com seus erros, é possível aprender com eles. Essa é a mentalidade do Growth Mindset. 

 

Diagnóstico de exercícios 

 

O diagnóstico é uma forma de se autoavaliar. Ao fazer a lista de exercícios, busque responder às 

seguintes perguntas: 

 

• Quantas questões você acertou e errou? 

• Quais são os temas das questões que errou? 

• Quais erros foram por falta de atenção e quais foram por conhecimento? 
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A partir disso, você pode planejar uma estratégia para aprimorar sua performance. Sabendo que parte 

daquele tema ainda é difícil para você, busque assistir aos módulos gravados ou a uma aula ao vivo, 

aprofundando seus conhecimentos. Naquele conteúdo que você tiver um nível alto de acertos, não há muita 

necessidade de assistir a outros vídeos e, assim, você economizará tempo. Seu desempenho está 

diretamente relacionado ao seu empenho. 

 

Para 

melhorar seu 

desempenho: 
 

• Resolva mais exercícios sobre aquele tema. 

• Complemente seu resumo ou busque transformá-lo em 

um mapa mental. 

• Assista a mais vídeos gravados sobre aquela aula. 

• Explique aquele conteúdo para você mesmo ou para 

alguém. 

• Participe de grupos de estudos e se espelhe em casos 

de sucesso. 

 

 

Teste seu conhecimento 

 

Quem nunca ficou com aquela sensação de ter estudado muito, mas também de não ter aprendido nada? 

Pois é!! Por isso que, em diversas aulas, ao lado do ícone para baixar o material de apoio, você encontra o link 

do Teste de Verificação. São 10 perguntinhas rápidas, direto ao ponto, com 3 alternativas curtinhas, para você 

fixar o conteúdo da aula. Então, não deixe de fazer o teste e verificar suas dificuldades. Anote no resumo 

aquilo que você errou para não precisar voltar ao Teste. Isso se chama estudo ativo!! 

 

 

 

 

Avaliação Semanal 

 

A melhor forma de avaliar sua evolução nos estudos é visualizando seu resultado nas provas. Por isso, o 

Descomplica preparou as Avaliações Semanais (AS). São simulados curtos, em que você resolve questões 

misturadas das disciplinas. São divididas em dois grupos: quinzenalmente, temos avaliações de Biologia, 

História, Matemática e Português/Literatura, intercalando com Química, Geografia, Física e 

Filosofia/Sociologia. Para a galera dos cursos de Medicina, temos um horário marcado para as avaliações: 

quintas, das 15h às 17h, após o Guia do Estudo Perfeito especial do curso. Os demais cursos – Enem e Bixo 

SP – têm acesso às avaliações semanais logo depois das 17h e não participam do ranking, pois não têm um 

curso como objetivo.  
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Exercício 

 

Elabore um documento para acompanhar e mensurar seu desempenho. Pode ser em uma planilha 

ou em um caderno de fácil acesso. Abaixo, você encontra alguns exemplos. 

 

 
Exemplo de tabela para acompanhar o rendimento por disciplina e assunto, produzida pelo aluno Cleiton Felipe 

 

 
Exemplo de tabelas para acompanhar o rendimento por disciplina e assunto, produzidas pelo aluno Pedro Luis Bacelar Dos Santos 

https://web.facebook.com/photo.php?fbid=921347334672557&set=gm.449584372070499&type=3&theater&ifg=1
https://web.facebook.com/media/set/?set=oa.558571491171786&type=3
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América Portuguesa: A Civilização do Açúcar 
 

 

Resumo 

 

A produção de açúcar começou no mesmo instante que a ocupação efetiva no Brasil. O  primeiro 

engenho foi instalado em 1533 em São Vicente, por Martim Afonso de Souza. Essa atividade econômica foi a 

principal da colônia até meados do século XVIII, com o descobrimento do ouro em Minas Gerais. Pernambuco 

e  São Paulo foram as primeiras regiões a prosperam com  a produção de açúcar, sendo o principal polo 

açucareiro do Brasil colonial. 

A formação da sociedade colonial dependeu muito desta atividade econômica, tendo em vista que era 

o maior movimento de ocupação na colônia desde então. No litoral nordestino brasileiro surgiram as primeiras 

elites ligadas a terra, os senhores de engenho detinham latifúndios onde exerciam um forte poder patriarcal 

sobre a parcela livre da população, já que a maioria dos serviços e bens produzidos nas vilas dependia da 

economia do engenho. 

Inicialmente foi usada a mão de obra indígena em regime de escravidão o que gerou enormes rendas 

para os bandeirantes paulistas que vendiam os indígenas aos senhores de engenho de todo o litoral. Porém 

a mortandade, a resistência indígena, as guerras com os índios, as restrições da igreja à prática e 

principalmente o lucro do tráfico de escravos africanos motivaram a substituição pela mão de obra escrava 

africana. 

Com o financiamento dos holandeses, a metrópole investiu na construção de engenhos assim como 

na liberação de crédito para a construção de maquinário, compra de escravos etc. A economia açucareira 

também movimentou as atividades secundárias como a pecuária para a movimentação dos moinhos de cana. 

 Do ponto de vista social, a sociedade colonial brasileira era um reflexo da própria estrutura 

econômica. Assim, a sociedade do Nordeste açucareiro do século XVI, essencialmente ruralizada, patriarcal, 

elitista, escravista e marcada pela imobilidade social. Como se pode perceber, o homem branco, proprietário 

de terras e escravos, tinha um papel de destaque social. Dentro de seus domínios, tinha o poder de decidir e 

interferir na vida dos demais indivíduos. Em relação ao papel das mulheres, especialmente as da elite, 

cumpriam a função de gerar filhos e educá-los, organizando e preservando o espaço privado, no caso as 

dependências da casa-grande. 

Fora dos latifúndios, o senhor de engenho também tinha grande influência e nas vilas decidia os rumos 

da política local, dominando as câmaras municipais. Nesta sociedade, além disso, os escravos estavam 

inteiramente à disposição do senhor de engenho, o que  era um indicador de seu poder e justamente por isso 

falamos de uma sociedade escravocrata. 

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

 

https://dex.descomplica.com.br/enem/historia/extensivo-enem-a-america-portuguesa-civilizacao-do-acucar/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=historia&utm_term=seculos-xvi-e-xvii
https://dex.descomplica.com.br/enem/historia/extensivo-enem-a-america-portuguesa-civilizacao-do-acucar/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=historia&utm_term=seculos-xvi-e-xvii
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Exercícios 

 

1. Sobre a economia e a sociedade do Brasil no período colonial, é correto relacionar: 

a) economia diversificada de subsistência, grande propriedade agrícola e mão-de-obra livre.  

b) produção para o mercado interno, policultura e exploração da mão-de-obra indígena no litoral.  

c) capitalismo industrial, exportação de matérias-primas e exploração do trabalho escravo 
temporário.  

d) produção de manufaturados, pequenas unidades agrícolas e exploração do trabalho servil.  

e) capitalismo comercial, latifúndio monocultor exportador e exploração da mão-de-obra escrava. 
 

 

2. No que diz respeito à combinação entre capital, tecnologia e organização, a lavoura açucareira 

implantada pelos portugueses no Brasil seguiu um modelo empregado anteriormente: 

a) no Norte da África e no Caribe.  

b) no Mediterrâneo e nas ilhas africanas do Atlântico. 

c) no sul da Itália e em São Domingos.  

d) em Chipre e em Cuba. 

e) na Península Ibérica e nas colônias holandesas. 

 

 

3. O principal porto da Capital [de Pernambuco], que é o mais nomeado e frequentado de navios que todos 

os mais do Brasil, (...) está ali uma povoação de 200 vizinhos, com uma freguesia do Corpo Santo, de 

quem são os mareantes mui devotos, e muitas vendas e tabernas, e os passos do açúcar, que são umas 

lojas grandes, onde se recolhem os caixões até se embarcarem nos navios. 
Frei Vicente do Salvador, História do Brasil— 1500-627. 

O texto refere-se ao povoado de Recife. A partir do texto, é correto afirmar que um aspecto histórico 

que explica a condição do povoado na época foi 

a) o investimento feito pelos franceses na sua urbanização.  

b) a concorrência econômica com São Vicente, o que justifica seu baixo índice de população. 

c) a relação que mantinha com o interior do país, sendo o principal entreposto do comércio interno 
da produção de subsistência.  

d) o fato de ser próspero economicamente por conta da produção de açúcar para exportação.  

e) a presença da Igreja católica, estimulando romarias e peregrinações de devotos 
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4. De acordo com um estudo recente, na Bahia, entre 1680 e 1797, de 160 filhas nascidas em 53 famílias 

de destaque, mais de 77% foram enviadas a conventos, 5% permaneceram solteiras e apenas 14 se 

casaram. Tendo em vista que, no período colonial, mesmo entre pessoas livres, a população masculina 

era maior que a feminina, esses dados sugerem que: 

a) os senhores-de-engenho não deixavam suas filhas casarem com pessoas de nível social e 
econômico inferior.  

b) entre as mulheres ricas, a devoção religiosa era mais intensa e fervorosa do que entre as mulheres 
pobres. 

c) os homens brancos preferiam manter sua liberdade sexual a se submeterem ao despotismo dos 
senhores-de-engenho.  

d) a vida na colônia era tão insuportável para as mulheres que elas preferiam vestir o hábito de freiras 
na Metrópole.  

e) a sociedade colonial se pautava por padrões morais que privilegiavam o sexo e a beleza e não o 
status e a riqueza. 

 

 

5. O Nordeste Brasileiro ainda sofre as consequências do processo de exploração da economia 

açucareira realizada no Brasil colonial. Considerando as características vigentes na organização social 

e econômica da produção de açúcar naquele contexto histórico nessa região, pode-se afirmar que 

persistem a:  

a) Grande concentração fundiária e a pequena diversificação da produção.  

b) Diversificação da produção agrícola e o trabalho compulsório nas grandes fazendas.  

c) Produção voltada para mercado local e a pequena concentração de terra.  

d) Descentralização na organização da produção e a valorização do trabalho especializado.  

e) Liberdade de produção industrial e a centralização na organização da produção agrícola.  
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6. O texto abaixo é parte de um samba enredo.   
Mas conta a história que em Veneza 
O açúcar foi pra mesa da nobreza   
Virou negócio no Brasil, trazido de além-mar (...)   
E nesta terra, o que se planta dá   
Gira o engenho prá sinhô, Bahia faz girar   
E, em Pernambuco, o escravo vai cantar.  

Samba-enredo da Imperatriz Leopoldinense. “Canacaiana, cana-roxa, cana-fita, cana-preta, amarela, Pernambuco... quero vê 
desce o suco, na pancada do ganzá”. Compositores: Guga, Tuninho Professor, Marquinho Lessa. 

 
A alternativa que apresenta um aspecto da história do processo de trabalho, recuperado no texto, é:  

a) lavoura canavieira, onde prevalecia a relação senhor-escravo; o que está claro no trecho “Gira o 
engenho prá sinhô (...) o escravo vai cantar”.  

b) engenho colonial produtor de aguardente e sustentado pelos barões do café, pois a letra da música 
lembra: “O açúcar foi para a mesa da nobreza (...) Gira o engenho pra sinhô”.  

c) fábricas de açúcar europeias que compravam a cana do Brasil para beneficiar em Veneza. Isso é 
visível no trecho: “em Veneza o açúcar foi para a mesa da nobreza”.  

d) fazenda produtora de açúcar em Pernambuco e Bahia durante o período Imperial, quando, como 
se enfoca no samba, o açúcar virou um negócio no Brasil “trazido de além-mar”. 

e) engenho de açúcar feudal, onde prevalecia a monocultura açucareira e a grande propriedade 
sustentada pela riqueza da terra, como se vê no trecho: “E nesta terra, o que se planta dá”. 

 

 

7. No Brasil, a predominância da economia açucareira na vida colonial:  

a) Gerou um amplo mercado interno consumidor, abastecido com produtos originários de outras 
regiões brasileiras.  

b) Favoreceu o surgimento de uma ampla camada social intermediária entre os grandes proprietários 
de terra e os escravos.  

c) Decorreu da crise da economia portuguesa, resultante dos gastos com a Guerra da Restauração.  

d) Gerou uma sociedade cujos valores dominantes estavam sedimentados na propriedade da terra e 
de escravo. 

e) Criou um núcleo de integração das atividades produtivas de todas as demais regiões brasileiras. 
 
 

8. O engenho foi um marco dentro do Brasil colonial. Podemos dizer que ele era o símbolo  

a) do poderio dos senhores de terras e erguia-se como modelo de organização da Colônia.   

b) da resistência negra, pois lá os negros se organizavam e realizavam seus constantes levantes 
contra os brancos.  

c) da luta contra a monarquia, uma vez que os senhores de terras desejavam o livre comércio, 
proibido pelos imperadores.  

d) do movimento republicano, já que os senhores há muito tempo buscavam liberdades, como o fim 
da escravidão e da monarquia.  

e) do capitalismo colonial, uma vez que valorizava a mão-de-obra assalariada, captada da corrente 
imigratória do século XIX. 
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9. “A safra começara. Era um período de intensa atividade, de idas e vindas: escravos partiam para os 

canaviais, carros de boi rangendo sob o peso da cana cortada dirigiam-se para a moenda, barcos 

chegavam ao posto carregados de cana ou lenha dos engenhos ribeirinhos ou do litoral da baía, 

caldeiras ferviam sobre o fogo aceso dia e noite, escravos revezavam-se em turnos na moenda e na 

casa de purgar, lavradores de cana apareciam para contratar o beneficiamento de sua produção. E, 

acompanhando tudo isso o constante ruído da moenda a extrair da cana o líquido que custava tanto 

suor e sofrimento e que se cristalizaria não só na doçura do açúcar, mas também em riqueza e poder”.  
Stuart Schwartz. Segredos internos: engenhos e escravos na sociedade colonial. São Paulo:  Companhia das letras, 1988, 

p.96.  

  
Com base no texto e nos conhecimentos sobre a economia e a sociedade colonial brasileira, assinale 
a alternativa correta.  

a) O açúcar produzido na colônia era comercializado livremente pelos senhores de engenho, fato que 
lhes  garantia maior poder de barganha junto aos mercados internacionais.  

b) A utilização em larga escala do trabalho escravo na produção do açúcar possibilitou aos senhores 
de engenho o acúmulo de imensas fortunas e poder político, além de constituírem um indicativo 
de prestígio social prestígio social.  

c) A produção e fabrico do açúcar era uma atividade simples e não exigia qualquer tipo de mão-de-
obra especializada.  

d) Devido a sua pouca aptidão para o trabalho, uma vez que os nativos eram preguiçosos,  a mão-de-
obra indígena não foi utilizada nos engenhos de açúcar.  

e) A cana de açúcar era produzida por pequenos proprietários e a maior parte de sua produção era 
destinada ao mercado interno.  

 

 

10. Sobre o trabalho no engenho, na América Portuguesa do Século XVI, é correto afirmar:   

a) Não eram encontrados trabalhadores livres nos engenhos.  

b) A escravização de índios não era admitida quando nativos eram aprisionados durante a guerra 
justa. 7 

c) A princípio, a solução mais viável e barata aos olhos dos portugueses foi utilizar a mão-de-obra 
indígena para a produção açucareira.  

d) Os escravos africanos que eram trazidos para o trabalho com a cana pertenciam ao mesmo grupo 
étnico para melhor dinamizar a produção.  

e) Os escravos que serviam a Casa Grande eram apenas os indígenas porque os africanos 
trabalhavam exclusivamente no campo.  
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Gabarito 

 

1. E 

Foi nesse contexto que ocorreu o surgimento do capitalismo comercial, onde as plantations se inseriam 

na lógica da exploração colonial, ou seja, através dos latifúndios monocultores exportadores e da  

exploração da mão-de-obra escrava, forneciam produtos primários às metrópoles. 

 

2. B 

Essas técnicas foram trazidas para os territórios coloniais americanos e podem ser entendidas, inclusive, 

como uma das motivações para a escolha do açúcar como principal produto de exploração.  

 

3. D 

O nordeste brasileiro foi a principal área de produção açucareira, o que explica o povoamento da região, 

tal qual é o caso de Recife. 

 

4. A 

A maioria dos homens livres na colônia era de pequenos profissionais como sapateiros, taberneiros e 

etc., o que explica os números apresentados pela questão. 

 

5. A 

Além das consequências citadas, podemos ainda lembrar do patriarcalismo, traço marcante da 
sociedade colonial. 
 

6. A  

A mão de obra escrava foi a base da empresa açucareira ao longo do período colonial. 

 

7. D 

O latifúndio escravista deixou inúmeras consequências no Brasil, como o racismo e a concentração de 
terras. 
 

8. A 

Durante a colonização, o  engenho era o centro da vida econômica, ao passo que os senhores de engenho 
assumiam possível de protagonismo na estruturação da vida colonial. 
 

9. A  

A utilização da escravidão promoveu o enriquecimento dos senhores de engenho. Além disso, possuir 
escravos era um sinal de prestígio e poder na sociedade colonial. 
 

10. C 

Em um segundo momento, a proteção dos jesuítas aos nativos e a lucratividade do tráfico de escravos 
levaram a substituição da mão-de-obra utilizada. 
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América Portuguesa: Ocupação do Território 

Resumo 

 

Como na maioria dos territórios coloniais pelo mundo os primeiros colonos se instalaram na faixa 

litorânea, no Brasil foi a mesma coisa, os portugueses instalaram-se na faixa nordestina do nosso litoral. Nos 

primeiros anos a economia foi essencialmente extrativista principalmente com o pau-brasil que era coletado 

pelos índios em um regime de escambo, ou seja, o trabalho era pago em objetos, como armas, machados e 

varas de pesca o que era uma novidade para os índios já que estes não conheciam o manuseio dos metais. 

A ocupação inicial foi principalmente em alguns pontos da costa, sendo que as principais em 

Pernambuco e São Paulo, a vila de São Vicente. Estas prosperaram graças ao plantio do açúcar, a cana-de-

açúcar adaptara-se muito bem ao clima quente semelhante ao clima mediterrâneo onde a planta era cultivada. 

A escolha do açúcar se deveu á enorme demanda e ao seu alto valor na Europa o que gerou enormes 

investimentos da metrópole em segurança, administração (governo geral) e dando créditos aos engenhos, 

quando não os construía.  

 

Região Nordeste 

A ocupação litorânea nordestina pode ser explicada pela instalação da economia açucareira, mas seu 

interior foi ocupado pela criação de gado. Os povoados pecuaristas surgiram as margens dos rios que cortam 

o sertão, como o Rio São Francisco – que nasce em Minas Gerais e desagua na divisa de Sergipe com Alagoas 

- e o Rio Jaquaribe no Ceará, as propriedades eram encontradas ás margens dos rios pela facilidade de 

transporte. 

Como a primeira região a ser amplamente ocupada tanto por causa da capital Salvador como pelo 

cultivo do açúcar, o Nordeste recebeu uma infraestrutura administrativa e militar mais efetiva sua população 

era maior pois era onde os engenhos mais se desenvolviam, sendo que seria invadida pelos holandeses no 

século XVII. Logo seus habitantes necessitavam de alimentos, logo a pecuária foi desenvolvida como uma 

economia auxiliar, devemos citar que podemos encontrar engenhos no sertão, sendo que a linha de ocupação 

não é exata. 

 

Região Norte 

O norte do Brasil foi várias vezes invadido por outras nações, Portugal via a necessidade da ocupação 

por toda a colônia, no entanto o terreno com muitos acidentes geográficos e extensas matas dificultava a 

penetração no interior. Os rios como vimos no caso do Nordeste foram aliados dos portugueses, tanto que 

no Rio Amazonas repetiu-se o que vimos no nordeste, no entanto sendo uma mais presente da coroa sendo 

instaladas muitas missões católicas para a catequização de índios e formação de aldeamentos indígenas 

além de diversos fortes no curso do rio e seus afluentes.  

Assim se dominava os índios e povoava o território protegendo a principal atividade econômica do local 

era a exploração extrativista das “drogas” do sertão (ervas medicinais e especiarias).. norte brasileiro foi 

ocupado mais no século XVIII, sendo que foi desbravado a partir das vilas no nordeste,  
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Sudeste e Centro-Oeste 

Minas Gerais e o Centro-Oeste não tiveram um povoamento expressivo até o meio do século XVII. A 

exploração aurífera foi o principal motivo da ocupação na região, o centro do Brasil atraiu diversos colonos 

que já residiam aqui e da metrópole, além de alguns imigrantes enquanto estes eram permitidos nas regiões 

mineiras antes. A coroa portuguesa investia fortemente em vigilância e infraestrutura para o minério, como 

guardas nas estradas até os portos e fundições nas cidades produtoras para evitar o contrabando e a 

sonegação dos impostos. 

Os locais próximos as zonas mineiras se desenvolveram em cima da produção de gêneros que 

sustentassem as minas como o gado e a agricultura. Outo motivo da ocupação da região sudeste foi o aparato 

estatal, sendo que com o desenvolvimento do ouro no século XVIII a capital havia sido mudada de Salvador 

para o Rio de Janeiro, sendo o principal porto de escoamento da produção em Paraty.  

São Paulo desenvolveu-se de uma maneira peculiar, sendo próspero nos engenhos e na captura de 

índios para estes e outros engenhos. O povoamento ainda contou com uma forte presença jesuítica, por onde 

passaram José de Anchieta e Padre Manoel da Nóbrega dois famosos missionários que povoaram o estado 

com inúmeros aldeamentos indígenas. 

 

Região Sul 

A ocupação da região sul da colônia foi incentivada pela colônia por ser uma área que dividia fronteiras 

com as possessões espanholas na América do Sul. Assim suas primeiras ocupações foram no sentido de 

defesa, o estado promovia censos anuais para a contagem de pessoas aptas ao recrutamento de defesa 

desde São Paulo (região próxima das Minas) até Rio Grande do Sul. Porém a expansão começou durante o 

ciclo aurífero, onde esta região serviu a pecuária motivada pelo aumento populacional na colônia, sendo que 

o Sul é um dos principais polos pecuários até hoje. 

É importante citar o papel das missões jesuítas na fronteira sul, assim como na fronteira oeste e norte, 

elas catequizaram os índios formando aldeamentos juntando forças para a coroa no sentido de defesa. Outro 

ponto importante na expansão territorial sulista é a Colônia do Santíssimo Sacramento, essa colônia fundada 

por D. Manuel Lobo capitão-mor do Rio de Janeiro em 1680 era inicialmente uma fortificação no extremo sul 

da colônia portuguesa, mas ficava em um ponto estratégico – na foz do Rio da Prata – para o comércio com 

as colônias espanholas e para o contrabando da prata, assim a fortificação passou da mão dos portugueses 

para os espanhóis muitas vezes, até ser conquistada junto com toda a Província da Cisplatina (atual Uruguai) 

por D. João VI e depois em 1828 virar o independente Uruguai depois da intervenção inglesa na Guerra da 

Cisplatina.   

 

Tratado de Madri 

A divisão territorial entre Espanha e Portugal sempre gerou muitos conflitos, com o fracasso do Tratado 

de Tordesilhas as nações ibéricas decidiram criar uma nova divisão. Em 13 de janeiro de 1750, em Madrid foi 

assinado o tratado de mesmo nome para delimitar as terras portuguesas e espanholas. Os portugueses 

trataram de sair em vantagem, produzindo o mapa para o tratado e usando o argumento de uti possidetis que 

daria direito da terra a quem nela habitasse e produzisse. Portugal, porém, perdeu direito a Colônia do 

Sacramento, mas adquiriu as terras do atual Mato Grosso, Santa Catarina e Rio Grande do Sul além da missão 

jesuítica de Sete Povos das Missões, no atual Paraguai. 
 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

https://dex.descomplica.com.br/enem/historia/a-america-portuguesa-ocupacao-do-territorio/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=historia&utm_term=seculos-xvi-e-xvii
https://dex.descomplica.com.br/enem/historia/a-america-portuguesa-ocupacao-do-territorio/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=historia&utm_term=seculos-xvi-e-xvii
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Exercícios 

 

1. A interiorização do povoamento no território brasileiro nos séculos XVII e XVIII decorreu: 

a) do êxito da empresa agrícola que liberou mão-de-obra livre e escrava para a ocupação do interior. 

b) do interesse português em ocupar o interior com a cana-de-açúcar. 

c) da ampliação do quadro administrativo da metrópole. 

d) da expansão das atividades econômicas, particularmente da pecuária e da mineração. 

e) exclusivamente do estabelecimento de missões jesuíticas no interior da Colônia. 

 

 

2. A expansão da colonização portuguesa na América, a partir da segunda metade do século XVIII, foi 

marcada por um conjunto de medidas, dentre as quais podemos citar: 

a) o esforço para ampliar o comércio colonial, suprimindo-se as práticas mercantilistas. 

b) a instalação de missões indígenas nas fronteiras sul e oeste, para garantir a posse dos territórios 
por Portugal. 

c) o bandeirismo paulista, que destruiu parte das missões jesuíticas e descobriu as áreas 
mineradoras do planalto central. 

d) a expansão da lavoura da cana para o interior, incentivada pela alta dos preços no mercado 
internacional. 

e) as alianças políticas e a abertura do comércio colonial aos ingleses, para conter o expansionismo 
espanhol. 

 

 

3. "Como não se tratava de regiões aptas para a produção de gêneros tropicais de grande valor comercial, 

como o açúcar ou outros, foi-se obrigado para conseguir povoadores (...) a recorrer às camadas pobres 

ou médias da população portuguesa e conceder grandes vantagens aos colonos que aceitavam irem-

se estabelecer lá. O custo do transporte será fornecido pelo Estado, a instalação dos colonos é cercada 

de toda a sorte de providências destinadas a facilitar e garantir a subsistência dos povoadores; as 

terras a serem ocupadas são previamente demarcadas em pequenas parcelas, (...) fornecem-se 

gratuitamente ou a longo prazo auxílios vários (instrumentos de trabalho, sementes, animais, etc)". 

(Prado Júnior, C. História econômica do Brasil. 27 ed. S. Paulo: Brasiliense, 1982. p. 95-6) 

 
Com base no texto, é possível afirmar que o autor se refere: 
a) à colonização do sertão nordestino através da pecuária. 
b) à ocupação da Amazônia através das drogas do sertão. 
c) à expansão para o interior paulista pelas entradas e bandeiras. 
d) à colonização do Sul através da pecuária. 
e) ao povoamento das Capitanias Hereditárias. 
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4. “Os que trazem [o gado] são brancos, mulatos e pretos, e também índios, que com este trabalho 

procuram ter algum lucra. Guiam-se indo uns adiante cantando, para serem seguidos pelo gado, e 

outros vêm atrás das reses, tangendo-as, tendo o cuidado que não saiam do caminho e se amontoem."  

Antonil, Cultura e opulência do Brasil, 1711.   

O texto expressa uma atividade econômica característica:  

a) Do sertão nordestino, dando origem a trabalhadores diferenciados do resto da colônia.  

b) De regiões canavieiras onde se utilizava mão-de-obra disponível na entressafra do açúcar.  

c) De todo o território da América portuguesa onde era fácil obter mão-de-obra indígena e negra.  

d) Das regiões do Nordeste, produtoras de charque, que empregavam mão-de-obra assalariada.  

e) Do sul da colônia, visando abastecer de carne a região açucareira do Nordeste. 
 
 
 

5. “Das cidades, vilas, recôncavos e sertões do Brasil vão brancos, pardos e pretos e muitos índios de que 

os paulistas se servem. A mistura é de toda a condição de pessoas: homens e mulheres; moços e 

velhos; pobres e ricos; nobres e plebeus; seculares, clérigos e religiosos de diversos institutos (...)”  

ANTONIL, A. J. Cultura e opulência do Brasil por suas drogas e minas. São Paulo: Livraria Progresso, 1955. p. 185-186. 

 
O texto acima, publicado inicialmente em 1711, descreve a ocupação de qual das regiões abaixo? 
Assinale a alternativa correta.  

a) Faisqueiras da Vila de São Paulo de Piratininga. 

b) Jazidas de Paranaguá e Curitiba.  

c) Minas de diamantes do Arraial do Tejuco.  

d) Minas Gerais.  

e) Minas do distrito de Jacobina na Bahia. 
 
 
 

6. A Casa da Torre, pertencente à família Garcia D’Ávila, sediada na Bahia, teve papel relevante no 

devassamento e ocupação das terras interioranas da Paraíba, em torno dos rios Piancó, Piranhas e do 

Peixe. A conquista e a formação da economia e da sociedade sertaneja apresentam semelhanças e 

diferenças com a conquista e a formação da economia e da sociedade litorânea da capitania.   

Comparando os processos ocorridos nas duas áreas (litoral e sertão), é correto afirmar:  

a) Em ambas as áreas, a conquista visou somente à preservação da região açucareira de 
Pernambuco contra os ataques dos indígenas sediados no litoral norte da Paraíba.  

b) Em ambas as áreas, estruturou-se uma economia exclusivamente de exportação para o mercado 
europeu.  

c) Na área litorânea, a propriedade da terra, diferentemente da área sertaneja, organizou-se 
exclusivamente em latifúndios, a partir de terras concedidas pela Coroa portuguesa.  

d) Em ambas as áreas, o topo da pirâmide social era constituído por grupos familiares extensos 
(parentelas), que concentravam terras concedidas pela Coroa portuguesa, pelos serviços 
prestados por tais grupos na conquista.  

e) Na área sertaneja, o topo da sociedade local era ocupado pela burguesia comercial portuguesa, 
ao passo que, na área litorânea, a pirâmide social local era encimada pelos proprietários de 
engenhos. 



 
 

 

 

5 

História 
 

7. As regiões mineradoras apresentaram, no período colonial, características que a diferenciam de outras 

regiões colônia como:  

a) Concentração de terras (datas) em mãos de poucos comerciantes portugueses.  

b) Regime fiscal flexível e pequena intervenção do Estado nas atividades econômicas.  

c) Intensa vida social e áreas urbanas como centros das atividades econômicas.  

d) Predominância de trabalhadores livres na exploração do ouro.  

e) Rígido controle da Coroa sobre os fluxos migratórios e limitação de acesso a essas regiões. 
 
 

8. Era uma exigência do projeto metropolitano português fazer o Brasil, enquanto colônia, um grande 

produtor de matéria-prima e metais preciosos, fortalecendo o estado moderno metropolitano.   

  
Atendendo a este objetivo, a empresa açucareira teve como principais características:  

a) Agricultura, mineração e pecuária.  

b) Monocultura, latifúndio, escravidão.  

c) Casa-grande, senzala e lavoura açucareira.  

d) Terra abundante, mão-de-obra livre e clima favorável.  

e) Especialização técnica, refino e distribuição do produto. 
 
 

9. O historiador Capistrano de Abreu criou o termo “Civilização do Couro” para descrever a importância 

da pecuária no interior nordestino.   

  

Sobre essa atividade econômica é correto afirmar:  

a) Os produtos oriundos dessa atividade eram destinados, exclusivamente, ao mercado externo. A 

carne e o couro foram exportados em larga escala para as metrópoles europeias.  

b) A pecuária surgiu totalmente desvinculada da atividade canavieira e a relação entre senhores de 

engenho e grandes proprietários de gado nunca conseguiram ser efetivada devido à divergência 

de interesses.  

c) A pecuária que a princípio foi destinada a desempenhar o papel da atividade complementar à 

economia açucareira, passou a ganhar impulso com a descoberta dos metais na região das Minas 

Gerais nos fins do século XVIII.  

d) A ocupação do sertão por grandes proprietários de gado se deu de forma pacífica, já que os índios 

habituados a essa atividade, não ofereceram resistência e até se beneficiaram do grande número 

de empregos gerados pela atividade pastoril.  

e) O assalariamento dos empregados na pecuária possibilitou um grande êxodo em direção ao sertão, 

preocupando os grandes proprietários dos engenhos e esse foi um dos principais motivos de 

conflitos entre senhores de engenho e grandes pecuaristas.  
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10. Comparando-se a pecuária e a mineração no Brasil colonial, é correto afirmar que:  

a) Enquanto a primeira destinava-se ao mercado externo, as riquezas geradas pela segunda ficaram 
na colônia. 

b) Ambas utilizaram, fundamentalmente, mão-de-obra livre devido ao pequeno investimento, o que 
favoreceu a ascensão social.  

c) Eram independentes entre si, mas assemelharam-se por serem complementares aos engenhos de 
açúcar.  

d) Enquanto a criação foi a atividade principal da faixa litorânea, o ouro foi explorado no interior da 
região central.  

e) Ambas contribuíram para a interiorização da colonização portuguesa e, articuladas, geraram um 
comércio interno. 
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Gabarito 

 

1. D  

Estas atividades interiorizaram a ocupação colonial, uma vez o ouro foi encontrando nas regiões centrais 

do país e a pecuária também se concentrou mais ao interior, já que as áreas literâneas estavam ocupadas 

pelas plantations. 

 

2. B 

As missões jesuíticas tiveram uma enorme importância dentro da ocupação territorial do Brasil, já que 

reuniam os índios em aldeamentos ocidentalizando os nativos formando núcleos populacionais 

portugueses, o que garantia a posse do território pela coroa lusa. 

 

3. D 

Contemplando as informações do texto, temos o desenvolvimento de um processo de ocupação do 

território colonial que se desenvolveu à margem dos ditames que organizavam os grandes 

empreendimentos da colonização portuguesa no Brasil. Utilizando-se da pecuária como exemplo, o texto 

aborda o processo de interiorização relacionado ao desenvolvimento de outras atividades econômicas 

que, em muitos casos, se ampliou graças às necessidades do mercado interno. 

 

4. A  

A pecuária do sertão nordestino estabeleceu o emprego da mão de obra de mestiços, indígenas e 

escravos alforriados. Nesse sentido, observamos que a força de trabalho empregada nesse tipo de 

negócio era completamente distinta da que foi adotada na economia açucareira. Além dessa 

peculiaridade, devemos ver que a atividade pecuarista se mostrava distinta ao oferecer uma relativa 

ascensão social aos que participavam desse ramo da economia colonial.  

 

5. D  

A descoberta de ouro em Minas Gerais foi um grande impulso para a ocupação das regiões mais ao 

interior do território. 

 

6. D 

O modelo patriarcal de administração local foi uma constante na ocupação do território colonial. 

 

7. C 

A região mineradora, ao contrário do restante do território colonial, viveu um rápido processo de 

urbanização no século XVIII. 

 

8. B 

Essas características faziam parte do sistema de plantation, cuja produção era voltada para o mercado 

externo. 

 

9. C 

A pecuária ganhou progressiva importância, tornando-se uma atividade fundamental ao mercado interno 

colonial.  

 

10. E 

O crescimento da população nas regiões mineradoras, somada a ampliação do fluxo de capitais oriundos 

da mineração, ampliaram a importância de pecuária, atividade que abastecia o mercado interno. 
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Exercícios de revisão: conceitos iniciais e gêneros literários 

 

Resumo 

 

A arte 

A palavra arte é derivada do termo latino “ars”, que significa arranjo ou habilidade. Neste sentido, podemos 

entender a noção de arte como um meio de criação, produção de novas técnicas e perspectivas. Há diferentes 

visões artísticas, mas todas possuem em comum a intenção de representar simbolicamente a realidade, 

sendo assim, resultado de valores, experiências e culturas de um povo em um determinado momento ou 

contexto histórico.  

 
Quadro “Operários”, de Tarsila do Amaral 

 

A arte pode ser composta pela linguagem não verbal (por meio de imagens, sons, gestos, etc.) ou, ainda, pela 

linguagem verbal, formada por palavras. Quando ocorre a fusão entre os dois tipos de linguagem, chamamos 

de linguagem mista ou híbrida. É importante dizer, ainda, que mesmo que a arte faça referência a algum 

período histórico ou político, essa não possui compromisso de retratar fidedignamente a realidade e possui 

o intuito de instigar, despertar o incômodo, romper com os padrões. 

 

A literatura 

Além disso, a literatura também é um tipo de manifestação artística e sua “matéria prima” são as palavras, 

que podem compor prosas ou versos literários. A linguagem, em geral, explora bastante o sentido conotativo 

e o uso das figuras de linguagem contribuem para a construção estética do texto. Os movimentos literários, 

que estudaremos em breve, estão vinculados a um contexto histórico e possuem características que 

representam os anseios e costumes de um determinado tempo. 

 

Textos literários 

Os textos literários têm maior expressividade, há uma seleção vocabular que visa transmitir subjetividade, 

uma preocupação com a função estética, a fim de provocar e desestabilizar o leitor, as palavras possuem 

uma extensão de significados e faz-se preciso um olhar mais atento à leitura, que não prioriza a informação, 

mas sim, o caráter poético.  
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Textos não literários 

Os textos não literários são aqueles que possuem o caráter informativo, que visam notificar, esclarecer e 

utilizam uma linguagem mais clara e objetiva. Jornais, artigos, propagandas publicitárias e receitas culinárias 

são ótimos exemplos de textos não literários, pois esses têm o foco em comunicar, informar, instruir. 

 

Os gêneros literários 

Os gêneros literários são conjuntos ou categorias que reúnem aspectos semelhantes de forma e conteúdo 

em relação às produções literárias. Esse agrupamento também pode ser realizado de acordo com 

características semânticas, contextuais, discursivas e sintáticas. O filósofo Aristóteles foi o primeiro a definir 

os gêneros e os dividiu em três importantes classificações: épico ou narrativo, dramático e lírico.  

  

Gênero épico 

No gênero épico, temos a presença de um narrador que conta, de forma heroica, um episódio sobre a história 

de um povo e seus personagens. O narrador fala de um determinado passado e apresenta também o espaço 

onde sucederam as ações. Em geral, o texto é constituído por versos e há a presença de elementos míticos 

ou fantasiosos. 

  

Gênero narrativo 

O gênero narrativo deriva do épico, no entanto, o texto é constituído em prosa e uma narração acerca da 

movimentação, das ações dos personagens. Há cinco elementos importantes no texto narrativo: 

• Enredo        

• Tempo 

• Espaço       

• Personagem 

• Narrador 

 É importante lembrar os tipos de narradores: há o narrador-personagem, que é aquele que narra e também 

faz parte do enredo; há o narrador-observador, que não faz parte do enredo e narra a história em 3ª pessoa e, 

por fim, há o narrador onisciente, que é aquele que narra e sabe os anseios e sentimentos dos personagens. 

  

Gênero dramático 

Como gênero dramático, entende-se textos que foram criados para serem representados, encenados, como 

ocorre com os textos de cunho teatral. A voz narrativa está vinculada aos personagens, encenada por atores, 

e esses contam uma história por meio de diálogos ou monólogos.  

 
Encenação da peça “O topo da montanha”, com os atores Lázaro Ramos e Taís Araújo 
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Gênero lírico 

O gênero lírico é o mais poético dos gêneros. Os textos possuem expressividade e as palavras, geralmente, 

trazem marcas de musicalidade, além disso, há um forte direcionamento às emoções do eu lírico, que 

representa a voz do texto. É comum a presença de figuras de linguagens, verbos e pronomes na 1ª pessoa, a 

subjetividade e o sentido conotativo da linguagem. 

 

Leia, abaixo, um poema de Adélia Prado e observe a sensibilidade do eu lírico: 

 

“Simplesmente Amor 

Amor é a coisa mais alegre       

Amor é a coisa mais triste 

Amor é a coisa que mais quero   

Por causa dele falo palavras como lanças      

 

Amor é a coisa mais alegre       

Amor é a coisa mais triste 

Amor é a coisa que mais quero   

Por causa dele podem entalhar-me:    

Sou de pedra sabão.       

 

Alegre ou triste     

Amor é a coisa que mais quero. 

 
 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

 

  

https://dex.descomplica.com.br/enem/literatura/extensivo-enem-exercicios-de-revisao-conceitos-iniciais-e-generos-literarios/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=literatura&utm_term=arte-literatura
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Exercícios 

 

1. LXXVIII  
Leda serenidade deleitosa, 
Que representa em terra um paraíso; 
Entre rubis e perlas doce riso; 
Debaixo de ouro e neve cor-de-rosa; 
 
Presença moderada e graciosa, 
Onde ensinando estão despejo e siso 
Que se pode por arte e por aviso, 
Como por natureza, ser fermosa; 
 
Fala de quem a morte e a vida pende, 
Rara, suave; enfim, Senhora, vossa; 
Repouso nela alegre e comedido: 
 
Estas as armas são com que me rende 
E me cativa Amor; mas não que possa 
Despojar-me da glória de rendido.  

(Camões, 1525?-1580) 
CAMÕES, L. Obra completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2008. 

 
SANZIO, R. (1483-1520) A mulher com o unicórnio. Roma, Galleria Borghese. Disponível em: www.arquipelagos.pt. Acesso em: 29 fev. 

2012. 

A pintura e o poema, embora sendo produtos de duas linguagens artísticas diferentes, participaram do 
mesmo contexto social e cultural de produção pelo fato de ambos 

a) apresentarem um retrato realista, evidenciado pelo unicórnio presente na pintura e pelos adjetivos 
usados no poema. 

b) valorizarem o excesso de enfeites na apresentação pessoal e na variação de atitudes da mulher, 
evidenciadas pelos adjetivos do poema. 

c) apresentarem um retrato ideal de mulher marcado pela sobriedade e o equilíbrio, evidenciados 
pela postura, expressão e vestimenta da moça e os adjetivos usados no poema. 

d) desprezarem o conceito medieval da idealização da mulher como base da produção artística, 
evidenciado pelos adjetivos usados no poema. 

e) apresentarem um retrato ideal de mulher marcado pela emotividade e o conflito interior, 
evidenciados pela expressão da moça e pelos adjetivos do poema. 
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2. O soneto, uma das formas poéticas mais tradicionais e difundidas nas literaturas ocidentais, expressa, 

quase sempre, conteúdo: 

a) dramático, revelando uma cena cotidiana; 

b) satírico, estabelecendo uma jocosidade grosseira; 

c) lírico, revelando o modo apaixonado de sentir e de viver; 

d) épico, deixando marcas históricas de um povo, de uma época, de uma nação; 

e) cronístico, estabelecendo uma crítica de costumes sutil. 
 
 
 

3. E como manejava bem os cordéis de seus títeres, ou ele mesmo, títere voluntário e consciente, 

como entregava o braço, as pernas, a cabeça, o tronco, como se desfazia de suas articulações e de 

seus reflexos quando achava nisso conveniência. Também ele soubera apoderar-se dessa arte, mais 

artifício, toda feita de sutilezas e grosserias, de expectativa e oportunidade, de insolência e submissão, 

de silêncios e rompantes, de anulação e prepotência. Conhecia a palavra exata para o momento preciso, 

a frase picante ou obscena no ambiente adequado, o tom humilde diante do superior útil, o grosseiro 

diante do inferior, o arrogante quando o poderoso em nada o podia prejudicar. Sabia desfazer situações 

equívocas, e armar intrigas das quais se saía sempre bem, e sabia, por experiência própria, que a fortuna 

se ganha com uma frase, num dado momento, que este momento único, irrecuperável, irreversível, 

exige um estado de alerta para a sua apropriação. 
RAWET, S. O aprendizado. In: Diálogo. Rio de Janeiro: GRD, 1963 (fragmento). 

 
No conto, o autor retrata criticamente a habilidade do personagem no manejo de discursos diferentes 

segundo a posição do interlocutor na sociedade. A crítica à conduta do personagem está centrada 

a) na imagem do títere ou fantoche em que o personagem acaba por se transformar, acreditando 
dominar os jogos de poder na linguagem. 

b) na alusão à falta de articulações e reflexos do personagem, dando a entender que ele não possui 
o manejo dos jogos discursivos em todas as situações. 

c) no comentário, feito em tom de censura pelo autor, sobre as frases obscenas que o personagem 
emite em determinados ambientes sociais. 

d) nas expressões que mostram tons opostos nos discursos empregados aleatoriamente pelo 
personagem em conversas com interlocutores variados. 

e) no falso elogio à originalidade atribuída a esse personagem, responsável por seu sucesso 
no aprendizado das regras de linguagem da sociedade. 
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4. Das irmãs 
os meus irmãos sujando-se 
na lama 
e eis-me aqui cercada 
de alvura e enxovais 
eles se provocando e provando 
do fogo 
e eu aqui fechada 
provendo a comida 
eles se lambuzando e arrotando 
na mesa 
e eu a temperada 
servindo, contida 
os meus irmãos jogando-se 
na cama 
e eis-me afiançada 
por dote e marido 

QUEIROZ, S. O sacro ofício. Belo Horizonte: Comunicação, 1980 

 
O poema de Sonia Queiroz apresenta uma voz lírica feminina que contrapõe o estilo de vida do homem 

ao modelo reservado à mulher. Nessa contraposição, ela conclui que 

a) a mulher deve conservar uma assepsia que a distingue de homens, que podem se jogar na lama. 

b) a palavra “fogo” é uma metáfora que remete ao ato de cozinhar, tarefa destinada às mulheres. 

c) a luta pela igualdade entre os gêneros depende da ascensão financeira e social das mulheres. 

d) a cama, como sua “alvura e enxovais”, é um símbolo da fragilidade feminina no espaço doméstico. 

e) os papéis sociais destinados aos gêneros produzem efeitos e graus de autorrealização desiguais. 
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5. TEXTO I 

 
Toca do Salitre — Piauí Disponível em: http://www.fumdham.org.br. Acesso em: 27 jul. 2010. (Foto: Reprodução/Enem) 

 
TEXTO II 

 
Arte Urbana. Foto: Diego Singh Disponível em: http://www.diaadia.pr.gov.br. Acesso em: 27 jul. 2010. (Foto: Reprodução/Enem) 

 
O grafite contemporâneo, considerado em alguns momentos como uma arte marginal, tem sido 

comparado às pinturas murais de várias épocas e às escritas pré-históricas. Observando as imagens 

apresentadas, é possível reconhecer elementos comuns entre os tipos de pinturas murais, tais como 

a) a preferência por tintas naturais, em razão de seu efeito estético. 

b) a inovação na técnica de pintura, rompendo com modelos estabelecidos. 

c) o registro do pensamento e das crenças das sociedades em várias épocas. 

d) a repetição dos temas e a restrição de uso pelas classes dominantes. 

e) o uso exclusivista da arte para atender aos interesses da elite. 
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6. No programa do balé Parade, apresentado em 18 de maio de 1917, foi empregada publicamente, pela 

primeira vez, a palavra sur-realisme. Pablo Picasso desenhou o cenário e a indumentária, cujo efeito foi 

tão surpreendente que se sobrepôs à coreografia. A música de Erik Satie era uma mistura de jazz, 

música popular e sons reais tais como tiros de pistola, combinados com as imagens do balé de Charlie 

Chaplin, caubóis e vilões, mágica chinesa e Ragtime. Os tempos não eram propícios para receber a 

nova mensagem cênica demasiado provocativa devido ao repicar da máquina de escrever, aos 

zumbidos de sirene e dínamo e aos rumores de aeroplano previstos por Cocteau para a partitura de 

Satie. Já a ação coreográfica confirmava a tendência marcadamente teatral da gestualidade cênica, 

dada pela justaposição, colagem de ações isoladas seguindo um estímulo musical. 
SILVA, S. M. O surrealismo e a dança. GUINSBURG, J.; LEIRNER (Org.). O surrealismo. São Paulo: Perspectiva, 2008 

(adaptado). 

  
As manifestações corporais na história das artes da cena muitas vezes demonstram as condições 
cotidianas de um determinado grupo social, como se pode observar na descrição acima do balé Parade, 
o qual reflete 

a) a falta de diversidade cultural na sua proposta estética. 

b) a alienação dos artistas em relação às tensões da Segunda Guerra Mundial. 

c) uma disputa cênica entre as linguagens das artes visuais, do figurino e da música. 

d) as inovações tecnológicas nas partes cênicas, musicais, coreográficas e de figurino. 

e) uma narrativa com encadeamentos claramente lógicos e lineares. 
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7. TEXTO I 

 
ALMEIDA, H. Dentro de mim, 2000. Fotografia p/b. 132 cm x 88 cm. Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa. 

 
TEXTO II 

 
A body art põe o corpo tão em evidência e o submete a experimentações tão variadas, que sua 
influência estende-se aos dias de hoje. Se na arte atual as possibilidades de investigação do corpo 
parecem ilimitadas – pode-se escolher entre representar, apresentar, ou ainda apenas evocar o corpo 
– isso ocorre graças ao legado dos artistas pioneiros. 

SILVA, P R. Corpo na arte, body art, body modification: fronteiras. II Encontro de História da Arte: IFCH-Unicamp, 2006 
(adaptado). 

Nos textos, a concepção de body art está relacionada à intenção de 

a) estabelecer limites entre o corpo e a composição. 

b) fazer do corpo um suporte privilegiado de expressão. 

c) discutir políticas e ideologias sobre o corpo como arte. 

d) compreender a autonomia do corpo no contexto da obra. 

e) destacar o corpo do artista em contato com o expectador. 
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8. Quebranto 

às vezes sou o policial que me suspeito 

me peço documentos 

e mesmo de posse deles 

me prendo e me dou porrada 

às vezes sou o porteiro 

não me deixando entrar em mim mesmo 

a não ser 

pela porta de serviço 

[…] 

às vezes faço questão de não me ver 

e entupido com a visão deles 

sinto-me a miséria concebida como um eterno 

começo 

fecho-me o cerco 

sendo o gesto que me nego 

a pinga que me bebo e me embebedo 

o dedo que me aponto 

e denuncio 

o ponto em que me entrego. 

às vezes!… 

CUTI. Negroesia. Belo Horizonte: Mazza, 2007 (fragmento). 

Na literatura de temática negra produzida no Brasil, é recorrente a presença de elementos que traduzem 

experiências históricas de preconceito e violência. No poema, essa vivência revela que o eu lírico 

a) incorpora seletivamente o discurso do seu opressor. 

b) submete-se à discriminação como meio de fortalecimento. 

c) engaja-se na denúncia do passado de opressão e injustiças. 

d) sofre uma perda de identidade e de noção de pertencimento. 

e) acredita esporadicamente na utopia de uma sociedade igualitária. 
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9. Eu sobrevivi do nada, do nada 

Eu não existia 

Não tinha uma existência 

Não tinha uma matéria 

Comecei existir com quinhentos milhões 

e quinhentos mil anos 

Logo de uma vez, já velha 

Eu não nasci criança, nasci já velha 

Depois é que eu virei criança 

E agora continuei velha 

Me transformei novamente numa velha 

Voltei ao que eu era, uma velha 

PATROCÍNIO, S. In: MOSÉ, V. (Org ). Reino dos bichos e dos animais é meu nome. Rio de Janeiro: Azougue, 2009 

 

Nesse poema de Stela do Patrocínio, a singularidade da expressão lírica manifesta-se na 

a) representação da infância, redimensionada no resgate da memória. 

b) associação de imagens desconexas, articuladas por uma fala delirante. 

c) expressão autobiográfica, fundada no relato de experiências de alteridade. 

d) incorporação de elementos fantásticos, explicitada por versos incoerentes 

e) transgressão à razão, ecoada na desconstrução de referências temporais. 
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10.  

 
Fotografia: LUCAS HALLEL. Disponível em: www.fiickr.com. Acesso em: 16 abr. 2018 (adaptado) 

 

O grupo O Teatro Mágico apresenta composições autorais que têm referências estéticas do rock, do 

pop e da música folclórica brasileira. A originalidade dos seus shows tem relação com a ópera europeia 

do século XIX a partir da 

a) disposição cênica dos artistas no espaço teatral. 

b) integração de diversas linguagens artísticas. 

c) sobreposição entre música e texto literário. 

d) manutenção de um diálogo com o público. 

e) adoção de um enredo como fio condutor. 
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Gabarito 

 

1. A 

A disposição espacial da obra não deixava outra alternativa aos espectadores a não ser experienciá-la, o 

que justifica a alternativa “A” como sendo o gabarito. 

 

2. C 

O soneto é uma característica bastante presente no gênero lírico, na poesia.  

 

3. A 

O texto nos mostra que o personagem consegue adaptar a sua linguagem a diferentes situações, em 

benefício próprio, favorecendo-o dentro do meio em que está inserido. Ao mesmo tempo, o autor do texto 

critica esse posicionamento, pois o personagem simula essa atuação por meio dos fantoches, 

acreditando dominar os jogos de poder na linguagem. 

 

4. E  

O poema de Sonia Queiroz evidencia a diferença nos papeis sociais desempenhados por homens e 

mulheres, na sociedade. É possível compreender a crítica em relação ao fato de o homem ser livre e 

realizado, enquanto as mulheres ficam responsáveis pelas tarefas do lar. 

 

5. C 

A semelhança entre as duas imagens é, justamente, a reprodução de crenças e valores de determinadas 

épocas. 

 

6. D 

A partir do texto, é possível depreender que o balé Parade representou traços do surrealismo, ao romper 

com as técnicas tradicionais e combinar a música com o som de tiros de pistola, máquinas de escrever, 

sirene, entre outras inovações. 

 

7. B 

A partir da análise dos dois textos, é possível identificar que a concepção de body art diz respeito à 

utilização do corpo como suporte para a expressão do sujeito. 

 

8. A 

O poema apresenta a vivência do eu lírico com situações de discriminação. Dessa forma, ele incorpora 

o papel de policial e de porteiro e seus discursos opressores devido à persistência histórica de 

preconceito e violência. 

 

9. E 

O poema se constrói com base em incongruências temporais propostas a partir de transformações do 

eu lírico. 
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10. B 

A partir da análise da imagem e do texto, é possível perceber que a originalidade do grupo O Teatro 

Mágico é devido à integração das diferentes  linguagens artísticas: música, letra, som e corpo. 
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Divisibilidade 

 

Resumo 

 

Divisão é a operação aritmética que nos permite separar grupos. Por exemplo: Sabemos que 15:3=5 ou seja 

com 15 unidades conseguimos fazer 3 grupos de 5 unidades. Essa divisão é chamada exata pois o resto (r) 

é zero. Além disso, no exemplo o 15 é o dividendo (D), 3 é o divisor (d) e 5 o quociente (q). Uma notação usual 

é d.q+r=D. 

O critério de divisibilidade é uma forma de verificar se a divisão será exata. Algumas regras são: 

 

Divisibilidade por 2: Se o número for par, ou seja o algarismo das unidades for par, ele será divisível por 2. 

Exemplos: 232 é divisível por 2 e 131 não é. 

 

Divisibilidade por 3: Se a soma dos algarismos de um número for divisível por 3 então o número é divisível 

por 3. Exemplos: 450 (4+5+0 = 9) é divisível por 3 e 329 (3+2+9=14) não é. 

 

Divisibilidade por 4: Um número é divisível por 4 se o número formado por seus dois últimos algarismos for 

divisível por 4. Exemplos: 100 e 5224 são divisíveis por 4 e 677 não é. 

 

Divisibilidade por 5: Se o número terminar por 5 ou 0 é divisível por 5. Exemplos: 785 é divisível por 5 e 691 

não é. 

 

Divisibilidade por 9: Caso a soma dos algarismos de um número seja divisível por 9. Exemplos:729 

(7+2+9=18) é divisível por 9 mas 212 (2+1+2=4) não é. 

 

Divisibilidade por 10: Basta o número terminar em 0. Exemplos: 580 é divisível por 10 e 541 não é. 

 

Também é importante saber que se decompormos um número (x) como produto de outros números (a e b), 

ou seja, se conseguirmos reescrever um número como outros dois multiplicados (x=a.b). O número será 

divisível por x se for divisível por a e b ao mesmo tempo, onde a e b são primos entre si 

 

Por exemplo: 6 = 2.3 para um número ser divisível por 6 ele precisa ser divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo, 

como é o número 636. Repare que ele é par, logo divisível por 2 e a soma dos seus algarismos é igual a 15 

que é divisível por 3. Assim 636 é divisível por 6 

 

Divisores de um número inteiro 

Sejam a,b e c números inteiros. Dizemos que a é divisor de b, se existir um número inteiro c tal que: ac=b 

Por exemplo: 6 é divisor de 12 pois 6.2=12 (nesse caso 2 equivale ao c). Vale ressaltar que 0 não é divisor de 

nenhum número e 1 é divisor de qualquer número inteiro. 
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Número primo 

São números que possuem apenas dois divisores naturais diferentes (o 1 e ele mesmo). Por exemplo o 2, o 

3, o 5, entre outros. 

 

Total de divisores 

No caso do 12 ele possui como divisores D(12)= {1,2,3,4,6,12} totalizando 6 divisores. Uma outra forma de 

descobrir o total de divisores é fatorando o 12 em fatores primos, somar um aos expoentes e depois 

multiplica-los. 

12 2

6 2

3 3

1

 

 

Portanto, 12 = 2².3¹. Os expoentes são 2 e 1, dessa forma, (2+1).(1+1)=(3).(2)=6. Assim, 12 possui 6 divisores. 

De forma geral, seja N um número decomposto como 
x y z

N a .b .c= , com a,b e c números primos. O total de 

divisores de N será (x+1).(y+1).(z+1). 

 
 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

  

https://dex.descomplica.com.br/enem/matematica/extensivo-enem-divisibilidade/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=matematica1&utm_term=teoria-dos-numeros
https://dex.descomplica.com.br/enem/matematica/extensivo-enem-divisibilidade/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=matematica1&utm_term=teoria-dos-numeros
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Exercícios 

 

1. A contagem de bois 
Em cada parada ou pouso, para jantar ou dormir, os bois são contados, tanto na chegada quanto na 

saída. Nesses lugares, há sempre um potreiro, ou seja, determinada área de pasto cercada de arame, 

ou mangueira, quando a cerca é de madeira. Na porteira de entrada do potreiro, rente à cerca, os 

peões formam a seringa ou funil, para afinar a fila, e então os bois vão entrando aos poucos na área 

cercada. Do lado interno, o condutor vai contando; em frente a ele, está o marcador, peão que marca 

as reses. O condutor conta 50 cabeças e grita:  

—Talha!  

O marcador, com o auxílio dos dedos das mãos, vai marcando as talhas. Cada dedo da mão direita 

corresponde a 1 talha, e da mão esquerda, a 5 talhas. 

Quando entra o último boi, o marcador diz:  

—Vinte e cinco talhas!  

E o condutor completa:  

— E dezoito cabeças. Isso significa 1.268 bois. 

Boiada, comitivas e seus peões. In: O Estado de São Paulo,ano VI, ed. 63, 21/12/1952 (com adaptações). 

 

Para contar os 1.268 bois de acordo com o processo descrito acima, o marcador utilizou: 

a) 20 vezes todos os dedos da mão esquerda. 

b) 20 vezes todos os dedos da mão direita. 

c) todos os dedos da mão direita apenas uma vez. 

d) todos os dedos da mão esquerda apenas uma vez. 

e) 5 vezes todos os dedos da mão esquerda e 5 vezes todos os dedos da mão direita. 

 

 

2. Sejam a e b dois números inteiros positivos. Diz-se que a e b são equivalentes se a soma dos divisores 
positivos de a coincide com a soma dos divisores positivos de b. Constituem dois inteiros positivos 
equivalentes: 

a) 8 e 9. 

b) 9 e 11. 

c) 10 e 12. 

d) 15 e 20. 

e) 16 e 25. 
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3. O menor número inteiro positivo n pelo qual se deve multiplicar 1188 para se obter um número divisível 

por 504 é tal que:  

a) 1n< 6  

b) 7n< 10  

c) 10n< 20  

d) 20  n< 30 
 
 

4. Sobre um determinado número natural, sabe-se que:  

I. é um número entre 5000 e 6000;  

II. é divisível por 3, 5, 9 e 10;  

III. o valor absoluto do algarismo das centenas é maior que o valor absoluto do algarismo das 

dezenas;  

O menor número que satisfaz essas 3 condições, na divisão por 11, deixa resto:  

a) 8  

b) 7  

c) 6  

d) 5  

e) 4  

 

 

5. Considerando que a letra X representa um algarismo, e o número de 7(sete) algarismos 9.257.31X é 

divisível por 6, quantos algarismos diferentes podem substituir a letra X? 

a) 0 

b) 1 

c) 2 

d) 3 

e) 4 

 

6. Em uma empresa, 1/7 dos funcionários são solteiros e 1/13 dos solteiros pretendem casar em 2011. 

Analisando esses dados, podemos concluir que uma quantidade possível de funcionários é  

a) 1300.  

b) 1000.   

c) 910.  

d) 710.  

e) 500. 
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7. Um determinado número é composto de três algarismos. O algarismo das unidades é 2 e o das 

centenas é 5. Marque a opção que representa a soma dos possíveis valores que pode assumir o 

algarismo das dezenas para que esse número seja divisível por 3. 

a) 7 

b) 10 

c) 13 

d) 15 

 

8. É divisível por 2, 3 e 5 simultaneamente o número: 

a) 235 

b) 520 

c) 230 

d) 510 

e) 532 

 

9. Uma campanha de supermercado permite a troca de oito garrafas vazias, de qualquer volume, por uma 

garrafa de 1 litro cheia de guaraná. Considere uma pessoa que, tendo 96 garrafas vazias, fez todas as 

trocas possíveis. Após esvaziar todas as garrafas que ganhou, ela também as troca no mesmo 

supermercado. Se não são acrescentadas novas garrafas vazias, o total máximo de litros de guaraná 

recebidos por essa pessoa em todo o processo de troca equivale a: 

a) 12 

b) 13  

c) 14  

d) 15 

 

10. Os números de identificação utilizados no cotidiano (de contas bancárias, de CPF, de Carteira de 

Identidade etc) usualmente possuem um dígito de verificação, normalmente representado após o hífen, 

como em 17326-9. Esse dígito adicional tem a finalidade de evitar erros no preenchimento ou digitação 

de documentos. Um dos métodos usados para gerar esse dígito utiliza os seguintes passos:  

• multiplica-se o último algarismo do número por 1, o penúltimo por 2, o antepenúltimo por 1, e assim 
por diante sempre alternando multiplicações por 1 e por 2.  

• soma-se 1 a cada um dos resultados dessas multiplicações que for maior do que ou igual a 10. 

• somam-se os resultados obtidos.  

• calcula-se o resto da divisão dessa soma por 10, obtendo-se assim o dígito verificador.  

O dígito de verificação fornecido pelo processo acima para o número 24685 é  

a) 1.  

b) 2.  

c) 4.  

d) 6.  

e) 8. 
 



 
 

 

 

6 

Matemática 
 

Gabarito 

 

1. D 

Todos os dedos da mão esquerda contados uma vez totaliza 1250, sobrando 18 para totalizar 1268 que 

será anunciada pelo condutor. 

 

2. D  

Testando as opções, conclui-se que os divisores de 16 são {1,2,4,8,16} que somados dá 31 e os divisores 

de 25 são {1,5,25} que somados dá 31. Logo são equivalentes. 

 

3. Fatorando 1188=2².3³.11 e 504=2³.3².7. Dividindo os números 
1188

4 750
= , logo eles não são 

divisíveis ao mesmo que seja multiplicado por 2 e por 7 para ter a mesma quantidade de fatores e assim 

poder efetuar a divisão. Logo n=14. 

 

4. A 

Ser divisível por 3,5,9 e 10 ao mesmo tempo significa em ser divisível por 90 (usando o mmc). O números 

entre 5000 e 6000 divisíveis por 90 são onze: 5040, 5130, 5220, 5310, 5400, 5490, 5580, 5670, 5760, 5850 

e 5940. Os que tem algarismos das centenas maior que unidades são 5310, 5400, 5760, 5850 e 5940. 

Desses o menor é 5310 cuja divisão por 11 tem resto 8. 

 

5. C 

925731x para ser divisível por 3 a soma dos algarismos precisa ser múltipla de 3 e por 2 precisa ser par. 

Logo as opções para x são 0 e 6 logo 2 algarismos diferentes. 

 

6. C 

O números de solteiros e o de solteiros que precisam se casar são 
x x x

.
7 13 91

= . O único que é divisível 

é 910. 

 

7. D  

O número pelo enunciado 5A2 possíveis valores para A tal que o número seja divisível por 3 são 2,5 e 8. 

Somando totaliza 15. 

 

8. D 

Para ser divisível por 2 precisa ser par e por 5 terminar em 5 ou 0. Juntando essas informações as únicas 

possibilidades são 520,230 e 510, desse apenas 510 é divisível por 3. 

 

9. B  

Como fez todas as trocas possíveis 96:8 = 12 garrafas novas logo 12 litros. Na próxima vez ele ganhará 

mais uma garrafa totalizando 13 litros. 
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10. E 
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Regra de três composta 

 

Resumo 

 

Para entender sobre regra de três composta vejamos o exemplo a seguir: 

Esse é um problema que envolve uma grandeza (quantidade de fio) proporcional as outras duas (comprimento 

do tecido e largura do tecido). Para resolver esse problema, vamos utilizar a regra de três composta. 

 

Ex.: Para confeccionar 1.600 metros de tecido com largura de 1,80m a tecelagem Nortefabril S.A. consome 

320kg de fio. Qual é a quantidade de fio necessária para produzir 2.100 metros do mesmo tecido com largura 

de 1,50 m? 

                             A                                          B                                     C 

                      Quantidade de fio              Comprimento                       Largura  

                              (kg)                            produzido(m)                         (m) 

Situação 1            320__________________ 1.600 _________________1,80 

Situação 2             X __________________ 2.100__________________1,50 

 

Precisamos calcular a grandeza A(quantidade de fio), que depende das grandezas B(comprimento do tecido) 

e C(largura do tecido). 

Podemos verificar que : 

• A é diretamente proporcional a B. (pois se aumentarmos o comprimento, precisamos de mais quantidade 
de fio). 

• A é diretamente proporcional a C. (pois se aumentarmos a largura, precisamos de mais quantidade de 
fio). 

 

Portanto : 

=

→ =

→ =

→ =

320 1600 1,80
.

2100 1,50

320 2880

3150

3150.320

2880

350

x

x

x

x kg

 

 

No exemplo acima, todas as grandezas eram diretamente proporcionais. Vamos estudar agora quando 

existem grandezas que são inversamente proporcionais . 

 

Ex.: Para alimentar 12 porcos durante 20 dias são necessários 400kg de farelo. Quantos porcos podem ser 

alimentados com 600 kg de farelo durante 24 dias ? 
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Temos que: 

                     A                                      B                                      C 

      Número de porcos           Quantidade de farelo               número de dias 

                                                           (kg) 

                   

             12______________________400______________________20 

              x  _____________________ 600______________________24 

 

Podemos concluir que : 

• A é diretamente proporcional a B. (Pois se aumentarmos a quantidade de farelo mais porcos poderão se 
alimentar) 

• A é inversamente proporcional a C.(Pois se aumentarmos o número de dias menos porcos poderão se 
alimentar). Portanto temos que inverter a razão de número de dias). 

 

Então: 

 

12 400 24
.

600 20

12 9600
15

12000

x

x
x

=

→ =  =

 

 

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

 

  

https://dex.descomplica.com.br/enem/matematica/extensivo-enem-regra-de-tres-composta/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=matematica1&utm_term=proporcionalidade
https://dex.descomplica.com.br/enem/matematica/extensivo-enem-regra-de-tres-composta/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=matematica1&utm_term=proporcionalidade
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Exercícios 

 

1. Uma escola lançou uma campanha para seus alunos arrecadarem, durante 30 dias, alimentos não 

perecíveis para doar a uma comunidade carente da região. Vinte alunos aceitaram a tarefa e nos 

primeiros 10 dias trabalharam 3 horas diárias, arrecadando 12 kg de alimentos por dia. Animados com 

os resultados, 30 novos alunos somaram-se ao grupo, e passaram a trabalhar 4 horas por dia nos dias 

seguintes até o término da campanha. Admitindo-se que o ritmo de coleta tenha se mantido constante, 

a quantidade de alimentos arrecadados ao final do prazo estipulado seria de 

a) 920 kg.    

b) 800 kg.   

c) 720 kg.    

d) 600 kg.    

e) 570 kg.  
 
 

2. Uma obra será executada por 13 operários (de mesma capacidade de trabalho) trabalhando durante 11 

dias com jornada de trabalho de 6 horas por dia. Decorridos 8 dias do início da obra 3 operários 

adoeceram e a obra deverá ser concluída pelos operários restantes no prazo estabelecido 

anteriormente. Qual deverá ser a jornada diária de trabalho dos operários restantes nos dias que faltam 

para a conclusão da obra no prazo previsto? 

a) 7h 42 min 

b) 7h 44 min 

c) 7h 46 min 

d) 7h 48 min 

e) 7h 50 min 
 

3. Com 16 máquinas de costura aprontaram 720 uniformes em 6 dias de trabalho. Quantas máquinas 

serão necessárias para confeccionar 2.160 uniformes em 24 dias? 

a) 12 máquinas              

b) 15 máquinas             

c) 18 máquinas           

d) 20 máquinas 

4. Três máquinas imprimem 9.000 cartazes em uma dúzia de dias. Em quantos dias 8/3 dessas máquinas 

imprimem 4/3 dos cartazes, trabalhando o mesmo número de horas por dia? 

a) 4 dias.  

b) 6 dias.  

c) 9 dias. 

d) 12 dias 
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5. Carol pretende preparar um enorme bolo. Sua receita, entre outros ingredientes leva 500 g de trigo, 300 
g de chocolate e 150g de açúcar. Sabendo que Carol usará 2,5 kg de trigo na receita, quanto deverá 
usar de chocolate e açúcar, respectivamente? 

a) 1 kg e 400 g 

b) 1,5 kg e 750 g 

c) 1,5 kg e 800 g 

d) 1,6 kg e 800 g 

 

6. Uma fábrica de calçados, localizada em Nova Serrana, emprega 16 operários, os quais produzem 120 
pares de calçados em 8 horas de trabalho diárias. A fim de ampliar essa produção para 300 pares por 
dia, a empresa mudou a jornada de trabalho para 10 horas diárias. Nesse novo contexto, o número de 
operários será igual a: 

a) 16. 

b) 24. 

c) 32. 

d) 50. 

 

7. Uma empresa gasta R$ 3.600,00 com 12 funcionários, trabalhando em uma obra 6 horas por dia durante 
5 dias. Com a crise, a empresa demitiu 3 funcionários e aumentou a carga horária para 8 horas por dia. 
Quanto essa empresa irá gastar com o pagamento desses funcionários em uma semana? 

a) R$ 5.040,00 

b) R$ 6.000,00 

c) R$ 4.500,00 

d) d)R$ 2.000,00 

 

8. Numa gráfica existem 3 impressoras off set que funcionam ininterruptamente, 10 horas por dia, durante 
4 dias, imprimindo 240000 folhas. Tendo-se quebrado umas das impressoras e necessitando-se 
imprimir, em 6 dias, 480000 folhas, quantas horas por dia deverão funcionar ininterruptamente as duas 
máquinas restantes? 

a) 20 

b) 8 

c) 15 

d) 10 

e) 8 
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9. 24 operários fazem 2/5 de determinado serviço em 10 dias, trabalhando 7 horas por dia. Em quantos 
dias a obra estava terminada, sabendo-se que foram dispensados 4 operários e o regime de trabalho 
diminui uma hora por dia . 

a) 8 

b) 11 

c) 12 

d) 21 

e) 18 

 

 

10. Em uma agência bancária, dois caixas atendem em média seis clientes em 10 minutos. Considere que, 

nesta agência, todos os caixas trabalham com a mesma eficiência e que a média citada sempre é 

mantida. Assim, o tempo médio necessário para que cinco caixas atendam 45 clientes é de: 

a) 45 minutos; 

b) 30 minutos; 

c) 20 minutos; 

d) 15 minutos; 

e) 10 minutos. 
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Gabarito 

 

1. A 

 

2. D 

Aumentando o nº de horas por dia, diminui o número de dias. Inversamente proporcional.  

Aumentando o numero de horas por dia, diminui o numero de operários. Inversamente proporcional.  

Chamaremos o número de horas por dia de x e inverteremos as outras frações  

6/x=10/13.11/11  

6/x=10/13  

78=10x  

7,8=x.  

Transformando 0,8 em minutos: 0,8 x 60= 48  

7 horas e 48 minutos 

 

3. A 

16      720     6

 x     2160    24

 

16 720 24
. x 12

x 2160 6
=  =

 

 

4. B   

 3          9000        12

8         12000        x

 

12 8 9000
. x 6

x 3 12000
=  =  
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5. B 

As relações são diretamente proporcionais pois aumentando a proporção de trigo, aumenta de chocolate 

e açúcar 

500               300              150

2500               x                  y

500 300 500 150
         

2500 x 2500 y

x 1500                   y=750

= =

=

 

 

6. C 

Operários e horas são inversamente proporcionais e operários e sapatos são diretamente proporcionais 

16                      8              240

x                      10              600   

16 10 240
. x 32

x 8 600
=  =

 

 

7. A 

Todas as grandezas são diretamente proporcionais em relação ao salário 

func.       horas/dia       dias      sa

12                      6              5           3600

9                       8              7               x   

3600 12 6 5
. . x 5040

x 9 8 7
=  =

 

 

8. A 

Analisando as grandezas: horas/dia com dia é inversa, horas/dia com impressoras é inversa e horas/dia 

com folhas é direta 

impres.       horas/dia       dias      folhas

3                      10                   4        240000

2                       x                    6        480000           

10 2 6 240000
. . x

x 3 4 480000
=  20=
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9. D 

Supondo o trabalho inteiro sendo 5/5, 2/5 equivalem a 2 partes do trabalho, portanto ainda restam 3 

partes para terminar o trabalho. 

oras/dia

24                        2              10              7

20                        3               x              6           

10 2 20 6
. . x 21

x 3 24 7
=  =

 

 

10. B 

clientes         caixas       minutos      

6                          2              10              

45                        5               x                       

10 5 6
. x 30

x 2 45
=  =
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Pediu pra parar, parou! 
 

Exercícios 

 

1. No triângulo ABC  exibido na figura a seguir, AD  é a bissetriz do ângulo interno em A,  e AD DB.=  

 

 
 

O ângulo interno em A  é igual a: 

a) 60 .     

b) 70 .     

c) 80 .     

d) 90 .     
  

2. O tempo necessário para que um planeta do sistema solar execute uma volta completa em torno do 

Sol é um ano. Observe as informações na tabela: 

 

PLANETAS 
DURAÇÃO DO ANO EM DIAS 

TERRESTRES 

Mercúrio 88  

Vênus 225  

Terra 365  

Marte 687  

 
Se uma pessoa tem 45  anos na Terra, sua idade contada em anos em Vênus é igual a:  

a) 73     

b) 76     

c) 79     

d) 82     
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3. Uma área delimitada pelas Ruas 1 e 2 e pelas Avenidas A e B tem a forma de um trapézio ADD'A',  

com AD 90 m=  e A'D' 135 m,=  como mostra o esquema da figura abaixo. 

 

 
 

Tal área foi dividida em terrenos ABB'A ', BCC'B'  e CDD'C',  todos na forma trapezoidal, com bases 

paralelas às avenidas tais que AB 40 m, BC 30 m= =  e CD 20 m.=  

 

De acordo com essas informações, a diferença, em metros, A'B' C'D'−  é igual a: 

a) 20.     

b) 30.     

c) 15.     

d) 45.     
   

4. Sejam dois ângulos x  e y  tais que (2x)  e (y 10 )+   são ângulos complementares e (5 x)  e (3y 40 )−   

são suplementares. O ângulo x  mede:  

a) 5 .     

b) 10 .     

c) 15 .     

d) 20 .     

   
5. Um hexágono convexo possui três ângulos internos retos e outros três que medem y  graus cada. O 

valor de y  é:  

a) 135.     

b) 150.     

c) 120.     

d) 60.     

e) 30.     
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6. O valor de 2 22017 2016 ,−  é:  

a) 33     

b) 2.003     

c) 2.033     

d) 4.003     

e) 4.033     
   

7. Os guindastes são fundamentais em canteiros de obras, no manejo de materiais pesados como vigas 

de aço. A figura ilustra uma sequência de estágios em que um guindaste iça uma viga de aço que se 

encontra inicial mente no solo. 

 

 
 
Na figura, o ponto O  representa a projeção ortogonal do cabo de aço sobre o plano do chão e este se 

mantém na vertical durante todo o movimento de içamento da viga, que se inicia no tempo t 0=  

(estágio 1) e finaliza no tempo ft  (estágio 3). Uma das extremidades da viga é içada verticalmente a 

partir do ponto O,  enquanto que a outra extremidade desliza sobre o solo em direção ao ponto O.  

Considere que o cabo de aço utilizado pelo guindaste para içar a viga fique sempre na posição vertical. 

Na figura, o ponto M  representa o ponto médio do segmento que representa a viga. 
 

O gráfico que descreve a distância do ponto M  ao ponto O,  em função do tempo, entre t 0=  e ft ,  é  

a)  c)  e)  

b)  d)  
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8. O segmento XY,  indicado na reta numérica abaixo, está dividido em dez segmentos congruentes pelos 

pontos A, B, C, D, E, F, G, H e I. 

 

 
 

Admita que X  e Y  representem, respectivamente, os números 
1

6
 e 

3
.

2
 

O ponto D  representa o seguinte número:  

a) 

1

5     

b) 

8

15     

c) 

17

30     

d) 

7

10     
   

9. O valor de ( ) ( ) ( )
2 6 0 3 63 1 1,2 4− + − − − +  é:  

a) 13     
b) 15     
c) 17     
d) 19     
e) 21     
   

10. Distância de frenagem é aquela percorrida por um carro do instante em que seu freio é acionado até o 

momento em que ele para. Essa distância é diretamente proporcional ao quadrado da velocidade que 

o carro está desenvolvendo no instante em que o freio é acionado. 

O gráfico abaixo indica a distância de frenagem d, em metros, percorrida por um carro, em função de 
sua velocidade v, em quilômetros por hora. 
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Admita que o freio desse carro seja acionado quando ele alcançar a velocidade de 100 km/h. 
Calcule sua distância de frenagem, em metros.  

   
a) 100m 

b) 48m 

c) 50m 

d) 128m 

e) 120m 
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Gabarito 

 

1. C 

Se AD DB,=  então 𝐷�̂�𝐵 = 𝐷�̂�𝐴. Como AD é bissetriz de 𝐵�̂�𝐶, temos 
1

DBA BAC.
2

=   

Sabendo que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 ,  vem  

1
ABC BCA BAC 180 BAC BAC 60 180

2

BAC 80 .

+ + =    + +  = 

 = 

   

2. A 

Se a idade da pessoa, em dias terrestres, é igual a 45 365,  então sua idade em Vênus é 


=
45 365

73
225

 

anos.   
 

3. B 

Pelo Teorema De Tales, segue que 
 

AB BC CD AB BC CD 40 30 20 2

3A B B C C D A B B C C D A B B C C D

A B 60 m
.

C D 30 m

+ +
= = =  = = =

                 + +

  =


  =

 

 

Em consequência, a resposta é A B C D 60 30 30 m.   − = − =    

 
4. D 

De acordo com as informações do problema, podemos escrever que: 

2x y 10 90 2x y 80 6x 3y 240

5x 3y 40 180 5x 3y 220 5x 3y 220

+ +  =  + =  − − = −   
   

+ −  =  + =  + =   
 

 
Somando as equações, obtemos: 
x 20 .=     
 

5. B 

A soma dos ângulos internos de um hexágono é dada por: 

S 180 (6 2) 720=   − =   

 
Portanto: 

3 90 3 y 720 3y 450 y 150  +  =  =  =     

 
6. E 

2 22017 2016 4068289 4064256 4033− = − =    
 

7. A 

Entre os estágios 1 e 3,  em qualquer instante, o segmento de reta MO  corresponde à mediana do 

triângulo retângulo cuja hipotenusa tem comprimento igual ao comprimento da viga. Desse modo, como 
a mediana mede metade da hipotenusa, e esta é constante. 
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8. D 

Sendo XA AB HI u,= = = =  segue que 

 

3 1
Y X 10u 10u

2 6

2
u .

15

= +  = +

 =

 

 

Portanto, o ponto D  representa o número 
 

1 2 7
D X 4u 4 .

6 15 10
= + = +  =    

 
9. D 

( ) ( ) ( )
2 6 0 3 63 1 1,2 4 3 1 1 16 19.− + − − − +  + − + =    

 
10. D 

Como d  é diretamente proporcional ao quadrado de v  e 100 2 50,=   segue que a distância de 

frenagem para a velocidade de 100km h  é igual ao quádruplo da distância de frenagem para a 

velocidade de 50km h,  ou seja, 4 32 128 m. =    
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Semelhança de polígonos 

 

Resumo 

 

Pegue uma figura e a aumente. Depois, a diminua. Temos 3 figuras com o mesmo desenho, só que de 

tamanhos diferentes. Dizemos, assim, que elas são semelhantes entre si. 

Ex.: O logo do descomplica em tamanhos diferentes. 

 
Agora, vamos formalizar esse conceito. 

 

Semelhança de polígonos 

Polígonos são semelhantes quando possuem: 

• Ângulos respectivamente iguais. 

• Lados homólogos proporcionais. 

 

Vamos estudar o caso mais clássico de semelhança: Triângulos. 

 

Semelhança de triângulos 

Dois triângulos são semelhantes se possuírem os ângulos iguais. Na verdade, se garantirmos que 2 ângulos 

são iguais, já podemos dizer que são semelhantes, pois a soma dos ângulos internos de um triângulo é 

constante igual a 180 graus. 

 

Temos que:   

 

Se a razão de semelhança de dois triângulos é 𝑘, então a razão entre dois elementos homólogos (alturas, por 

exemplo) também é 𝑘. Essa razão também é válida para os perímetros (soma dos lados). 
 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

https://dex.descomplica.com.br/enem/matematica/extensivo-enem-semelhanca-de-poligonos/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=matematica2&utm_term=geometria-plana
https://dex.descomplica.com.br/enem/matematica/extensivo-enem-semelhanca-de-poligonos/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=matematica2&utm_term=geometria-plana
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Exercícios 

 

1. O dono de um sítio pretende colocar uma haste de sustentação para melhor firmar dois postes de 

comprimentos iguais a 6m e 4m. A figura representa a situação real na qual os postes são descritos 

pelos segmentos AC e BD e a haste é representada pelo segmento EF, todos perpendiculares ao solo, 

que é indicado pelo segmento de reta AB. Os segmentos AD e BC representam cabos de aço que serão 

instalados. 

 

Qual deve ser o valor do comprimento da haste EF? 

a) 1 m 

b) 2 m 

c) 2,4 m 

d) 3 m 

e) 2√6 m 

 

 

2. O circuito triangular de uma corrida está esquematizado na figura a seguir: As ruas TP e SQ são 

paralelas. Partindo de S, cada corredor deve percorrer o circuito passando, sucessivamente, por R, Q, P, 

T, retornando, finalmente, a S. Assinale a opção que indica o perímetro do circuito.  

 

 

 

a) 4,5 km  

b) 19,5 km  

c) 20,0 km  

d) 22,5 km  

e) 24,0 km 
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3. Um lateral L faz um lançamento para um atacante A, situado 32m à sua frente em uma linha paralela à 

lateral do campo de futebol. A bola, entretanto, segue uma trajetória retilínea, mas não paralela à lateral 

e quando passa pela linha de meio do campo está a uma distância de 12m da linha que une o lateral 

ao atacante. Sabendo-se que a linha de meio do campo está à mesma distância dos dois jogadores, a 

distância mínima que o atacante terá que percorrer para encontrar a trajetória da bola será de: 

 

a) 18,8m  

b) 19,2m  

c) 19,6m  

d) 20m  

e) 20,4m 

 

 

4. O triângulo ABC tem altura h e base b (ver figura). Nele, está inscrito o retângulo DEFG, cuja base é o 

dobro da altura. Nessas condições, a altura do retângulo, em função de h e b, é dada pela fórmula: 

 

a)   

b)  

c)  

d)  
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e)  

5. A rampa de um hospital tem na sua parte mais elevada uma altura de 2,2 metros. Um paciente ao 

caminhar sobre a rampa percebe que se deslocou 3,2 metros e alcançou uma altura de 0,8 metro. A 

distância em metros que o paciente ainda deve caminhar para atingir o ponto mais alto da rampa é: 

a) 1,16 metros 

b) 3,0 metros 

c) 5,4 metros 

d) 5,6 metros 

e) 7,04 metros 

 

 

6. Um prédio tem sombra, pela luz solar, projetada no solo horizontal com 70 m. Simultaneamente um 

poste de 8m de altura localizado nas proximidades deste prédio também tem sua sombra projetada no 

solo. 

 

 

Sabendo que neste instante os raios solares fazem um ângulo de 45° com o solo, calcule a altura do 

prédio e a sombra do poste que, respectivamente, são: 

a) 70 m e 8 m 

b) 35 m e 8 m 

c) 70 m e 4 m 

d) 35 m e 4 m 

e) 20 m e 8 m 
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7. Na figura abaixo, temos um quadrado AEDF  e AC 4=  e AB 6.=  

 

Qual é o valor do lado do quadrado?  

a) 2     

b) 2,4     

c) 2,5     

d) 3     
e) 4     

 

 

8. Numa festa junina, além da tradicional brincadeira de roubar bandeira no alto do pau de sebo, quem 

descobrisse a sua altura ganharia um prêmio. O ganhador do desafio fincou, paralelamente a esse 

mastro, um bastão de 1m. Medindo-se as sombras projetadas no chão pelo bastão e pelo pau, ele 

encontrou, respectivamente, 25 dm e 125 dm. Portanto, a altura do “pau de sebo”, em metros, é 

a) 5,0. 

b) 5,5. 

c) 6,0. 

d) 6,5. 

 

9. O triângulo ABC  tem lados medindo 8 cm, 10 cm e 16 cm, enquanto o triângulo DEF,  semelhante a 

ABC,  tem perímetro 204 cm. O maior e o menor dos lados de DEF  medem, respectivamente,  

a) 64 cm e 32 cm.    

b) 60 cm e 48 cm.    

c) 48 cm e 24 cm.    

d) 96 cm e 48 cm.    

e) 96 cm e 64 cm.    
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10. Suponha que dois navios tenham partido ao mesmo tempo de um mesmo porto A em direções 

perpendiculares e a velocidades constantes. Sabe-se que a velocidade do navio B é de 18 km/h e que, 

com 30 minutos de viagem, a distância que o separa do navio C é de 15 km, conforme mostra a figura: 

 

 

 

Desse modo, pode-se afirmar que, com uma hora de viagem, a distância, em quilômetros, entre os dois 

navios e a velocidade desenvolvida pelo navio C, em quilômetros por hora, serão, respectivamente: 

a) 30 e 25. 

b) 25 e 22. 

c) 30 e 24. 

d) 25 e 20. 

e) 25 e 24. 
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Gabarito 

 

1. C 

Os triângulos FEB e ACB são semelhantes por apresentarem ângulos congruentes entre si, assim: 

  
Os triângulos FEA e BDA também são semelhantes pela mesma razão, assim: 

 

 

Somando as equações encontradas a partir das semelhanças, tem-se que: 

 

Como FB + FE = AB, . Resolvendo a equação, encontramos EF = 2,4.  

 

2. B 

(PR) = (PQ) + (QR) 

(PR) = 6 

O triângulo TPR é semelhante ao triângulo SQR, então: 

(PR)/(QR) = (TR)/(SR) 

6/4 = (3 + SR)/(SR) 

6(SR) = 12 + 4(SR) 

(SR) = 6km 

 

(SQ)/(TP) = (QR)/(PR) 

3/(TP) = 4/6 

(TP) = 4,5km 

 

Perímetro = (SR) + (QR) + (QP) + (PT) + (TS) 

Perímetro = 6km + 4km + 2km+ 4,5km + 3km 

Perímetro = 19,5km. 

 

 

 

 

 

 

 

 

= 

1 
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3. B 
Observe a figura: 

 
O triângulo grande e o pequeno são semelhantes, mas, antes de calcular o valor de x por semelhança, 

precisamos calcular a hipotenusa do triângulo menor. Por Pitágoras: 

h² = 16² + 12² 

h = 20. 

 

Agora sim, podemos fazer semelhança: 

  
Resolvendo a equação, encontramos x = 19,2. 

 

4. D 

Primeiramente, vamos colocar as informações que o exercício nos deu no triângulo. A base é o dobro da 

altura, então vamos chamar de x a altura do retângulo e 2x sua base (já que é o dobro, como mostra o 

exercício). Veja como fica. 

  

Repare agora que o triângulo ABC é semelhante do triângulo ADG, ou seja o segmento de um deles 

sobre o segmento correspondente no outro é uma constante. Assim podemos montar uma relação 

entre a altura do triângulo ABC e do ADG e também de suas bases. 

  

Veja: Altura do triângulo ABC = h 

Altura do triângulo ADG = h-x (ou seja, a altura do triângulo ABC menos a altura do retângulo) 

Base do triângulo ABC = b 

Base do triângulo ADG = 2x 

 

http://4.bp.blogspot.com/-H4NltM8OqEE/Ut0vlEvipaI/AAAAAAAAADs/8rF80fzfCzQ/s1600/triangulos.png
http://4.bp.blogspot.com/-H4NltM8OqEE/Ut0vlEvipaI/AAAAAAAAADs/8rF80fzfCzQ/s1600/triangulos.png
http://4.bp.blogspot.com/-H4NltM8OqEE/Ut0vlEvipaI/AAAAAAAAADs/8rF80fzfCzQ/s1600/triangulos.png
http://4.bp.blogspot.com/-H4NltM8OqEE/Ut0vlEvipaI/AAAAAAAAADs/8rF80fzfCzQ/s1600/triangulos.png
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Assim, podemos montar e resolver a seguinte equivalência: 

  

 

5. D 

Observe a figura: 

 
O triângulo grande e o pequeno são semelhantes pois têm os mesmos ângulos. Assim, podemos 

calcular por semelhança o valor de x: 

  
Resolvendo a equação, encontramos x = 5,6. 

 

6. A 

Podemos fazer esta questão por semelhança, mas é interessante notar que os dois triângulos possuem 

um ângulo de 90° e um ângulo de 45°. Ou seja, estamos falando do famoso triângulo que é a metade de 

um quadrado, pois o terceiro ângulo é de 45°. Dessa maneira, os dois catetos possuem a mesma medida! 

Assim, AC = 70 e EF = 8. 

 

7. B 

 

Considerando x  a medida do lado do 
quadrado, temos: 

4,2x

24x10

x624x4

6

x

4

x4

CAB~CED

=

=

−=

=
−

ΔΔ
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8. A 

Observe a figura: 

 
O triângulo grande e o pequeno são semelhantes pois têm os mesmos ângulos. Assim, podemos calcular 

por semelhança o valor de x: 

  
Resolvendo a equação, encontramos x = 5. 

 

9. D 
Sendo x  o maior lado e y  o menor lado do triângulo DEF,  pode-se escrever: 

ABCp 8 10 16 34

34

= + + =

204

16 x

x 96

34

=

204

8 y

y 48=  
 

10. C 

Se B está a 18 km/h e já se passou 30min, então y = 18/2 = 9 km. 

Por Pitágoras,temos que x² + y² = 15². 

x² + 9² = 15² 

x = 12. 

Após 1 hora, a medida do segmento “raio B” medirá 18 km. 

 

Para descobrir a hipotenusa do triângulo maior, cujo cateto já sabemos que mede 18, usaremos 

semelhança de triângulos. 

  
Resolvendo a equação, encontramos BC = 30 km. 

Como podemos ver, o triângulo maior tem o dobro das medidas do triângulo menor, assim, AC = 24. 
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Conjunção (papeis argumentativos e polissemia) 

 

Resumo 

 

Semântica das conjunções 

Conjunções são vocábulos que ligam: termos de mesma na natureza (substantivo + substantivo, adjetivo + 

adjetivo, etc.); duas orações de natureza diversa, das quais a que é encabeçada pela conjunção completa a 

outra ou a determina. Elas podem ser classificadas em: coordenativas ou subordinativas. 

 

As coordenativas são cinco: 

1. Aditivas: relacionam pensamentos similares. São: e, nem.  

  

A veterinária veio e telefonou mais tarde. 

A veterinária não veio, nem telefonou. 

  

2. Adversativas: relacionam pensamentos contrastantes. São: mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no 

entanto. 

  

Gosto de dançar, mas prefiro atuar. 

  

3. Alternativas: relacionam pensamentos que se excluem. São: ou, ou...ou, ora...ora, quer...quer, já...já, 

seja...seja. 

  

Ora age com parcimônia, ora com inconsequência. 

  

4. Conclusivas: relacionam determinados pensamentos de forma que o segundo encerre o enunciado do 

primeiro. São: logo, pois, portanto, consequentemente, por conseguinte, etc. 

  

Foste indelicado com tua esposa; deves, pois, desculpar-te 

  

5. Explicativas: relacionam pensamentos em sequência justificativa, de tal forma, que a segunda frase 

explica a razão de ser da primeira. São: que, pois, porque, porquanto. 

  

Espere um pouco, pois ela não demora. 
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Conjunções subordinativas: 

Ligam orações, subordinando uma(s) à(s) outra(s). Classificam-se em: causais, concessivas, condicionais, 

conformativas, comparativas, consecutivas, finais, proporcionais, temporais e integrantes. 

 

1. Causais: expressam a ideia de causa. São: que, porque, porquanto, como, já que, desde que, pois que, 

visto como, uma vez que, etc. 

  

Todos permaneceram lá porque estava chovendo. 

Se você quer assim, nada mais posso fazer. 

Como você não veio, chamamos outro profissional. 

 

 

2. Concessivas: Introduzem uma oração em que se admite um fato contrário ao anterior, mas incapaz de 

anulá-lo. São: embora, conquanto, ainda que, posto que, se bem que, etc. 

  

Comprei-lhe um presente sem que ela percebesse 

Embora seja verdade, há muitas coisas sem explicação nessa história. 

  

3. Condicionais: iniciam uma oração que indica condição ou hipótese necessária para que se dê o fato 

principal. São: se, caso, contanto que, salvo se, dado que, desde que, a menos que, a não ser que, etc. 

  

Caso você me abandone, eu vou chorar. 

Observação: a conjunção pode estar oculta! 

(Se) Fosse menos insensível, perceberia todo o afeto que recebe. 

  

4. Conformativas: iniciam uma oração em que é expressa a conformidade de um pensamento com um 

anteriormente apresentado. São: conforme, como (= conforme), segundo, consoante, etc. 

  

Como todos sabem, amanhã é dia do casamento de Julia. 

Conforme é desejo de todos, amanhã parto para a Europa. 

  

5. Comparativas: iniciam uma oração que encerra o segundo elemento de uma comparação, de um 

confronto. São: que, do que (depois de mais, menos, maior, menor, melhor e pior), tal qual, tanto quanto, 

como, assim como, bem como, como se, que nem. 

  

O carnaval do Brasil é mais animado do que o europeu. 

  

6. Consecutivas: iniciam uma oração na qual se indica a consequência do que dito anteriormente. São:  que 

(combinada com uma das palavras: tal, tanto, tão ou tamanho, presentes na oração anterior), de forma 

que, de maneira que, de modo que, etc. 

  

Sua sorte era tanta, que ganhou cem vezes na loteria. 

  

 

Dica: As conjunções “como” 

e “se” também são causais 

quando significarem “já 

que” e estiverem no início 

do período. 
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7. Finais: iniciam uma oração que indica a finalidade do que foi dito anteriormente. São: para que, a fim de 

que, porque (= para que), etc. 

  

A fim de que aprenda logo, você deve refazer todos os exercícios. 

 

8. Proporcionais: iniciam uma oração em que se menciona um fato ocorrido ou que vai ocorrer 

concomitantemente a outro expresso anteriormente. São: à medida que, ao passo que, à proporção que, 

etc. 

  

À proporção que envelhece, mais idiota fica o homem. 

  

9. Temporais: iniciam uma oração que indica circunstância de tempo. São: quando, antes que, assim que, 

depois que, até que, logo que, sempre que, assim que, desde que, todas as vezes que, cada vez que, 

apenas, mal, que (= desde que), etc. 

  

Ele saiu quando entrei. 

  

10. Integrantes: iniciam uma oração que pode funcionar como sujeito, objetos direto ou indireto, predicativo, 

complemento nominal, ou aposto de outra oração. São: “que” e “se”. 

  

Percebi que alguém entrou na sala. 

               (objeto direto) 

 

Os conectivos ou operadores argumentativos são palavras ou expressões responsáveis pela ligação, pela 

coesão de duas orações e servem para acentuar, introduzir, diminuir valores em determinadas sentenças. 

Dessa forma, para estabelecer essa ligação, eles podem indicar: causa, consequência, conclusão, oposição 

ou ressalva, soma de ideias, objetivo ou finalidade, entre outros. Por isso, existem diversos tipos de 

operadores que proporcionam diferentes sentidos aos textos e eles são importantes porque garantem a 

coesão dos textos.  

 

Principais operadores argumentativos: 

 

Operadores que somam argumentos: e, também, ainda, não só…mas também, além de…, além disso…, aliás. 

Exemplo: Além de ser muito inteligente, é ótimo professor. 

 

Operadores que indicam conclusão: portanto, logo, por conseguinte, pois, consequentemente. 

Exemplo: João tira notas baixas e trata mal os professores, portanto não é um bom aluno. 

 

Operadores que indicam comparação entre elementos: mais/menos…(do) que, tão…quanto. 

Exemplo: Vamos colocar Luisa no lugar de Joana, uma é tão competente quanto à outra. 

 

Operadores que indicam causa/explicação: porque, que, já que, pois, por causa de… 

Exemplo: Estou triste, pois não fui bem na prova. 
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Operadores que indicam oposição (adversidade e concessão): mas, porém, contudo, todavia, no entanto, 

embora, ainda que, posto que, apesar de… 

Exemplo: Gabriel fez um bom trabalho, mas não foi aprovado. 

 

Operadores que indicam o argumento mais forte de um enunciado: até, mesmo, até mesmo, inclusive, pelo 

menos, no mínimo. 

Exemplo: João era muito ambicioso; queria ser, no mínimo, o presidente da empresa onde trabalha. 

 

Operadores que indicam uma relação de condição entre um antecedente e um consequente: se, caso. 

Exemplo: Se você não for ao médico, não melhorará. 

 

Operadores que indicam uma relação de tempo: quando, assim que, logo que, no momento em que… 

Exemplo: Assim que você chegar, me ligue! 

 

Operadores que indicam finalidade/objetivo: para, para que, a fim de…  

Exemplo: Eu estudo a fim de passar no vestibular. 

  

Além disso, cabe ressaltar algumas diferenças semânticas em relação às conjunções. 

 

1. A oração subordinada adverbial e a oração coordenada adversativa mantêm uma relação de oposição 

entre duas ideias. Entretanto, apesar da semelhança, elas apresentam diferenças entre si. Enquanto a 

primeira apresenta a ideia menos importante da oposição, a coordenada apresenta a ideia mais 

importante. Veja: 

O trabalho consome a pessoa por completo, mas a dignifica. 

O trabalho dignifica a pessoa, mas a consome por completo. 

 

2. Algumas conjunções podem, no discurso, assumir diversos significados de acordo com a relação que 

estabelecem entre as orações. A conjunção ‘e’, por exemplo, não possui apenas o valor aditivo, mas 

também: 

Valor adversativo: Tanto tenho aprendido e não sei nada. 

Indicar uma consequência/conclusão: Embarco amanhã, e venho lhe dizer adeus. 

Expressar uma finalidade: Ia decorá-la e transmiti-la ao irmão e à cachorra. 

Valor consecutivo: Estou sonhando, e não quero que me acordem. 

Introduz uma expressão enfática: Você ignora que quem os cose sou eu, e muito eu. 

 

3. A conjunção alternativa “ou” pode ser empregada tanto com valor de inclusão quanto de exclusão. 

Maria pode-se casar com João ou Antonio. 

As plantas são prejudicadas pelo frio ou pelo calor excessivo. 

  

No primeiro item, a conjunção “ou” tem valor de exclusão, pois se João se casar com Maria, Antonio 

ficará excluído do processo, ou vice e versa. Enquanto no segundo item, a conjunção “ou” tem valor de 



 
 

 

 

5 

Português 
 

inclusão, pois tanto o frio, quanto o calor excessivo prejudicam as plantas e a ocorrência de um não 

impede a do outro.  

 

Valor semântico da conjunção ‘’se’’: 

Valor condicional: Se você estudar, conseguirá seu intento. 

Valor causal: Se você sabia que era proibido, por que entrou lá? 

Valor concessivo: Se não ofendeu a todos, ainda assim insultou os mais velhos. 

Valor temporal: Se fala, irrita a todos. 

  

Valor semântico da conjunção “como”: 

Valor aditivo: Não apenas é dedicado, como inteligente. 

Valor comparativo: Simples e rápido como um passe de mágica. 

Valor conformativo: Faço o trabalho como o regulamento prescreve. 

Valor causal: Como estava chovendo, não fui ao trabalho. 

 
 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

  

https://dex.descomplica.com.br/enem/lingua-portuguesa/extensivo-enem-conjuncao-papeis-argumentativos-e-polissemia-/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=portugues&utm_term=classes-gramaticais
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Exercícios 

 

1. O senso comum é que só os seres humanos são capazes de rir. Isso não é verdade? 

Não. O riso básico – o da brincadeira, da diversão, da expressão física do riso, do movimento da face e 

da vocalização — nós compartilhamos com diversos animais. Em ratos, já foram observadas 

vocalizações ultrassônicas – que nós não somos capazes de perceber – e que eles emitem quando 

estão brincando de “rolar no chão”. Acontecendo de o cientista provocar um dano em um local 

específico no cérebro, o rato deixa de fazer essa vocalização e a brincadeira vira briga séria. Sem o riso, 

o outro pensa que está sendo atacado. O que nos diferencia dos animais é que não temos apenas esse 

mecanismo básico. Temos um outro mais evoluído. Os animais têm o senso de brincadeira, como nós, 

mas não têm senso de humor. O córtex, a parte superficial do cérebro deles, não é tão evoluído como 

o nosso. Temos mecanismos corticais que nos permitem, por exemplo, interpretar uma piada. 

Disponível em http://globonews.globo.com. Acesso em 31 maio 2012 (adaptado) 

A coesão textual é responsável por estabelecer relações entre as partes do texto. Analisando o trecho 

“Acontecendo de o cientista provocar um dano em um local específico no cérebro”, verifica-se que ele 

estabelece com a oração seguinte uma relação de:  

a) finalidade, porque os danos causados ao cérebro têm por finalidade provocar a falta de 
vocalização dos ratos. 

b) oposição, visto que o dano causado em um local específico no cérebro é contrário à vocalização 
dos ratos. 

c) condição, pois é preciso que se tenha lesão específica no cérebro para que não haja vocalização 
dos ratos. 

d) consequência, uma vez que o motivo de não haver mais vocalização dos ratos é o dano causado 
no cérebro. 

e) proporção, já que à medida que se lesiona o cérebro não é mais possível que haja vocalização dos 
ratos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

7 

Português 
 

2. Os filhos de Ana eram bons, uma coisa verdadeira e sumarenta. Cresciam, tomavam banho, exigiam 

para si, malcriados, instantes cada vez mais completos. A cozinha era enfim espaçosa, o fogão 

enguiçado dava estouros. O calor era forte no apartamento que estavam aos poucos pagando. Mas o 

vento batendo nas cortinas que ela mesma cortara lembrava-lhe que se quisesse podia parar e enxugar 

a testa, olhando o calmo horizonte. Como um lavrador. Ela plantara as sementes que tinha na mão, não 

outras, mas essas apenas.  

LISPECTOR, C. Laços de família. Rio de Janeiro: Rocco, 1998. 

A autora emprega por duas vezes o conectivo “mas” no fragmento apresentado. Observando aspectos 

da organização, estruturação e funcionalidade dos elementos que articulam o texto, o conectivo “mas”: 

a) expressa o mesmo conteúdo nas duas situações em que aparece no texto. 

b) quebra a fluidez do texto e prejudica a compreensão, se usado no início da frase. 

c) ocupa posição fixa, sendo inadequado seu uso na abertura da frase. 

d) contém uma ideia de sequência temporal que direciona a conclusão do leitor. 

e) assume funções discursivas distintas nos dois contextos de uso. 
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3. REDES SOCIAIS E COLABORAÇÃO EXTREMA: O FIM DO SENSO CRÍTICO? 

Conectados. Essa palavra nunca fez tanto sentido quanto agora. Quando se discutia no 

passado sobre como os homens agiriam com o advento da aldeia global (...) não se imaginava o quanto 

esse processo seria rápido e devastador.  

(...) quando McLuhan apresentou o termo, em 1968, ele sequer imaginaria que não seria a 

televisão a grande responsável pela interligação mundial absoluta, e sim a internet, que na época não 

passava de um projeto militar do governo dos Estados Unidos. 

A internet mudou definitivamente a maneira como nos comunicamos e percebemos o mundo. 

Graças a ela temos acesso a toda informação do mundo à distância de apenas um toque de botão. E 

quando começaram a se popularizar as redes sociais, um admirável mundo novo abriu-se ante nossos 

olhos. Uma ferramenta colaborativa extrema, que possibilitaria o contato imediato com outras pessoas 

através de suas afinidades, fossem elas políticas, religiosas ou mesmo geográficas. Projetos 

colaborativos, revoluções instantâneas... Tudo seria maior e melhor quando as pessoas se alinhassem 

na órbita de seus ideais. O tempo passou, e essa revolução não se instaurou. 

Basta observar as figuras que surgem nos sites de humor e outros assemelhados. Conhecidos 

como memes (termo cunhado pelo pesquisador Richard Dawkins, que representaria para nossa 

memória o mesmo que os genes representam para o corpo, ou seja, uma parcela mínima de 

informação), essas figuras surgiram com a intenção de demonstrar, de maneira icônica, algum 

sentimento ou sensação. Ao fazer isso, a tendência de ter uma reação diversa daquelas expressas 

pelas tirinhas é cada vez menor. Tudo fica branco e preto. Ou se aceita a situação, ou revolta-se. Sem 

chance para o debate ou questionamento. (...) 

A situação é ainda mais grave quando um dos poucos entes criativos restantes na internet 

produz algum comentário curto, espirituoso ou reflexivo, a respeito de alguma situação atual ou 

recente... Em minutos pipocam cópias da frase por todo lugar. Copia-se sem o menor bom senso, sem 

créditos. Pensar e refletir, e depois falar, são coisas do passado. O importante agora é copiar e colar, e 

depois partilhar. As redes sociais desfraldaram um mundo completamente novo, e o uso que o homem 

fará dessas ferramentas é o que dirá o nosso futuro cultural. Se enveredarmos pela partilha de ideias, 

gestando-as em nossas mentes e depois as passando a outros, será uma estufa mundial a produzir 

avanços incríveis em todos os campos de conhecimento. Se, no entanto, as redes sociais se 

transformarem em uma rede neural de apoio à preguiça de pensar, a humanidade estará fadada ao 

processo antinatural de regressão. O advento das redes sociais trouxe para perto das pessoas comuns 

os amigos distantes, os ídolos e as ideias consumistas mais arraigados, mas aparentemente está 

levando para longe algo muito mais humano e essencial na vida em sociedade: o senso crítico. Será 

uma troca justa? 

Eugênio Mira. Disponível em: 

http://obviousmag.org/archives/2011/09/redes_sociais_e_colaboracao_extrema_O_fim_do_senso_critico-.htm. Adaptado. 

Acesso em: 21 fev 2017 
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Observe o emprego da conjunção "e" nos enunciados abaixo, considerando o contexto de onde foram 

recortados, e as respectivas análises.  

I. "Ele sequer imaginaria que não seria a televisão a grande responsável pela interligação mundial 
absoluta, e sim a internet..." - A conjunção é aditiva.  

II. "O tempo passou, e essa revolução não se instaurou." - A relação estabelecida é de adversidade.  

III. "A internet mudou definitivamente a maneira como nos comunicamos e percebemos o mundo." - 
A conjunção estabelece uma relação de finalidade.  

IV. "...copiar e colar, e depois partilhar." - A repetição da conjunção visa enfatizar o automatismo das 
ações.  

 

a) I e III.  

b) III e IV.  

c) I e II.  

d) II e IV. 

 

 

4. Como o novo jogo “Pokémon Go” coloca pessoas para andar e já causou problemas com a polícia 

Depois de muita espera, ele está causando um rebuliço nos países onde já foi lançado. Tanto é 

que até a polícia precisou intervir. Pelo menos foi o que ocorreu na Austrália, onde as autoridades 

precisaram emitir um alerta para que jogadores de “Pokémon Go” não se aventurassem em lugares 

perigosos, como túneis, ou recomendar que os mesmos tirem “os olhos do telefone e olhem para os 

dois lados da rua antes de atravessar”.  

“Pokémon Go” é a atualização mais recente da franquia de jogos de videogame lançada pela 

Nintendo há 20 anos. A nova versão começou a ser lançada mundialmente há poucos dias e leva 

jogadores a procurar pokémons em museus, parques, esquinas, em seus banheiros e até no porta-luvas 

do carro. Toda essa atividade, contudo, levou preocupações com a segurança.  

Portal de notícias – R7. 

 

Em “Toda essa atividade, contudo, levou a preocupações com segurança”, a conjunção destacada 

estabelece uma ideia de: 

a) causa.  

b) condição.  

c) conclusão.  

d) adição.  

e) oposição.  
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5. A Verdadeira Arte de Viajar  

A gente sempre deve sair à rua como quem foge de casa, 

Como se estivessem abertos diante de nós todos os caminhos do mundo. 

Não importa que os compromissos, as obrigações, estejam ali... 

Chegamos de muito longe, de alma aberta e o coração cantando! 

Mário Quintana  

A conjunção sublinhada nos dois versos estabelece uma relação de sentido de: 

a) causa.  

b) conformidade. 

c) comparação. 

d) consequência.  

 

6.  

 

 

Releia o seguinte trecho:  

“A filosofia do homem branco é filosofia. 

E a história de qualquer outro homem é folclore” 

 

Em qual das alternativas abaixo a conjunção “e” foi substituída sem alteração de sentido: 

a) A filosofia do homem branco é filosofia, mas a história de qualquer outro homem é folclore. 

b) A filosofia do homem branco é filosofia a fim de que a história de qualquer outro homem é folclore. 

c) A filosofia do homem branco é filosofia ou a história de qualquer outro homem é folclore. 

d) A filosofia do homem branco é filosofia porque a história de qualquer outro homem é folclore. 

e) A filosofia do homem branco é filosofia, portanto a história de qualquer outro homem é folclore. 

 



 
 

 

 

11 

Português 
 

7. Conjunções são palavras que ligam orações independentes; elas podem apresentar ideias conclusivas, 

alternadas, explicativas, dependendo do contexto e conjunção utilizada. Observe a oração abaixo: 

 

Joana estudou o ano inteiro, logo foi bem nas provas finais. 

 

Assinale a alternativa cuja conjunção destacada apresenta a mesma função da conjunção destacada 

na oração. 

a) Ele não respondeu às minhas cartas nem me telefonou.  

b) A mulher chamou o táxi, porém não foi ouvida. 

c) Tudo foi executado conforme planejamos.  

d) Você me ajudou muito; terá, pois, minha eterna gratidão.  

e) Viajarei mesmo que meus pais não autorizem.  

 

 

8. Vós, diz Cristo, Senhor nosso, falando com os pregadores, sois o sal da terra: e chama-lhes sal da terra, 

porque quer que façam na terra o que faz o sal. O efeito do sal é impedir a corrupção; mas quando a 

terra se vê tão corrupta como está a nossa, havendo tantos nela que têm ofício de sal, qual será, ou 

qual pode ser a causa desta corrupção? Ou é porque o sal não salga, ou porque a terra se não deixa 

salgar. Ou é porque o sal não salga, e os pregadores não pregam a verdadeira doutrina; ou porque a 

terra se não deixa salgar e os ouvintes, sendo verdadeira a doutrina que lhes dão, a não querem receber. 

Ou é porque o sal não salga, e os pregadores dizem uma cousa e fazem outra; ou porque a terra se não 

deixa salgar, e os ouvintes querem antes imitar o que eles fazem, que fazer o que dizem. Ou é porque 

o sal não salga, e os pregadores se pregam a si e não a Cristo; ou porque a terra se não deixa salgar, e 

os ouvintes, em vez de servir a Cristo, servem a seus apetites. Não é tudo isto verdade? Ainda mal!  

Antônio Vieira, Sermão de Santo Antônio. 

 

Vieira é um homem do século XVII. É possível detectar, no texto de Vieira, características da língua 

portuguesa que divergem de seu uso contemporâneo. Pensando nessa diferença entre o português 

atual e o português usado por Vieira, considere as seguintes afirmativas:  

1. Diferentemente de hoje, o pronome pessoal oblíquo átono antecedia a negação.  

2. O “porque” é empregado no texto como conjunção explicativa e sua grafia é a mesma usada 
atualmente. 

3. A conjunção “ou” tem no texto um uso que não é o de alternância.  
 

Assinale a alternativa correta.  

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira.  

b) Somente a afirmativa 3 é verdadeira. 

c) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.  

d) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.  

e) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
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9. O discurso  

Natividade é que não teve distrações de espécie alguma. Toda ela estava nos filhos, e agora 

especialmente na carta e no discurso. Começou por não dar resposta às efusões políticas de Paulo; foi 

um dos conselhos do conselheiro. Quando o filho tornou pelas férias tinha esquecido a carta que 

escrevera.  

O discurso é que ele não esqueceu, mas quem é que esquece os discursos que faz? Se são bons, a 

memória os grava em bronze; se ruins, deixam tal ou qual amargor que dura muito. O melhor dos 

remédios, no segundo caso, é supô-los excelentes, e, se a razão não aceita esta imaginação, consultar 

pessoas que a aceitem, e crer nelas. A opinião é um velho óleo incorruptível.  

Paulo tinha talento. O discurso naquele dia podia pecar aqui ou ali por alguma ênfase, e uma ou outra 

ideia vulgar e exausta. Tinha talento Paulo. Em suma, o discurso era bom. Santos achou-o excelente, 

leu-o aos amigos e resolveu transcrevê-lo nos jornais. Natividade não se opôs, mas entendia que 

algumas palavras deviam ser cortadas. (...)  

Esaú e Jacó. Machado de Assis.  

 

O melhor dos remédios, no segundo caso, é supô-los excelentes, e, se a razão não aceita esta 

imaginação, consultar pessoas que a aceitem, e crer nelas.   

Analise as frases abaixo e identifique qual alternativa possui o mesmo sentido da conjunção “e” e a 

mesma estrutura do período original:  

a) O melhor dos remédios, no segundo caso, é supô-los excelentes, mas, se a razão não aceita esta 
imaginação, consultar pessoas que a aceitam, e crer nelas. 

b) O melhor dos remédios, no segundo caso, é supô-los excelentes, ou, se a razão não aceita esta 
imaginação, consultar pessoas que a aceitam, e crer nelas. 

c) O melhor dos remédios, no segundo caso, é supô-los excelentes, porque, se a razão não aceita 
esta imaginação, consultar pessoas que a aceitam, e crer nelas. 

d) O melhor dos remédios, no segundo caso, é supô-los excelentes, logo, se a razão não aceita esta 
imaginação, consultar pessoas que a aceitam, e crer nelas. 

e) O melhor dos remédios, no segundo caso, é supô-los excelentes, então, se a razão não aceita esta 
imaginação, consultar pessoas que a aceitam, e crer nelas. 
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10.  

 

Os dois primeiros quadros da tirinha criam no leitor uma expectativa de desfecho que não se concretiza, 

gerando daí o efeito de humor. Nesse contexto, a conjunção “e” estabelece a relação de: 

a) conclusão.  

b) explicação. 

c) oposição. 

d) consequência.  

e) alternância.  

 



 
 

 

 

14 

Português 
 

Gabarito 

 

1. C 

Há uma relação de condição porque o rato apenas deixa de fazer a vocalização se o cientista provocar 

um dano em um local específico do seu cérebro. 

 

2. E 

O conectivo “mas” assume funções distintas em suas duas ocorrências: na primeira, como indicador de 

oposição (“O calor era forte no apartamento que estavam aos poucos pagando. Mas o vento batendo...”); 

Na segunda, assume caráter de adição (“Ela plantara as sementes que tinha na mão, não outras, mas 

essas apenas”). 

 

3. D 

Na primeira afirmativa, “Ele sequer imaginaria que não seria a televisão a grande responsável (...)”, a 

conjunção é adversativa. Já na terceira afirmativa, “A internet mudou definitivamente (...)”, a conjunção 

estabelece uma relação de adição.  

 

4. E 

A conjunção apresenta uma ideia de adversidade, oposição. Portanto, pode ser substituída, sem perda 

de sentido, por conjunções como: “porém” e “entretanto”.  

 

5. C 

Pode-se observar que nos dois trechos a conjunção “como” estabelece uma relação de comparação. No 

trecho I, compara a forma como as pessoas devem sair à rua como fugidos. No trecho II, retoma a forma 

como as pessoas devem sair à rua, comparando-a com uma saída em que estivessem abertos diante 

das pessoas todos os caminhos do mundo.  

 

6. A  

A conjunção “e” adquire, no contexto, valor semântico de oposição entre as orações, podendo ser 

substituída por outra de valor adversativo, tais como: “mas”, “porém” ou “contudo”.  

 

7. D  

A função da conjunção destacada na oração é de conclusão. A única alternativa que também apresenta 

uma conjunção conclusiva é a “D”, em que o “pois” entre vírgulas atua como elemento conclusivo, 

podendo ser substituído por “logo”. 

 

8. C 

A alternativa 3 é falsa porque persiste a ideia de alternância entre as orações em todas suas ocorrências; 

no sermão, Padre Antônio Vieira fornece duas possibilidades de resposta para cada problemática 

apresentada. 

 

 

 

 



 
 

 

 

15 

Português 
 

9. B 

A questão explora o reconhecimento do valor semântico que a conjunção coordenativa aditiva “e” pode 

assumir em alguns contextos. Nesse caso, a melhor utilização é a da conjunção “ou” que expressa o 

sentido de alternativa, ficando então: “O melhor dos remédios, no segundo caso, é supô-los excelentes, 

ou, se a razão não aceita esta imaginação, consultar pessoas que a aceitam, e crer nelas”.  

 

10. C 

Seria de esperar que a indignação de Calvin, expressa nos dois primeiros quadrinhos, provocasse um 

comportamento inverso ao que na verdade acontece. Apesar da crítica, o personagem não só continua 

a assistir a esse tipo de programas, como admite o seu apreço por eles. Na última fala de Calvin, a 

conjunção “e” adquire, assim, uma relação de oposição ao que foi afirmado anteriormente.  
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Conjunções (valores das subordinativas) 

 

Resumo 

Vamos analisar, agora, os tipos de conjunções subordinativas e as relações sintáticas e semânticas que elas 

ajudam a estabelecer.  

Grupo I: 

Integrantes: Não estabelecem relação semântica entre as orações. São elas: que, se.  

Ex.: Joana queria muito que Pedro viajasse.  

 

Grupo II (adverbiais): 

Causais: Introduzem enunciado que indica causa do fato apresentado na oração principal. São elas: porque, 

porquanto, pois, como (em início de oração), já que, visto que, uma vez que, etc. 

Ex.: Visto que comeu tanto, passou mal. 

Comparativas: Introduzem enunciado que traz um dos termos de uma comparação. São elas: como, que nem, 

(do) que, qual, quanto, etc. 

Ex.: Praia é bom como piscina. 

Concessivas: Introduzem um fato que poderia inviabilizar o evento apresentado na oração principal, mas não 

o faz. São elas: embora, ainda que, mesmo que, por mais que, apesar de que, etc. 

Ex.: Embora esteja chovendo, vou à praia. 

Condicionais: Introduzem enunciado que indica condição necessária para que o fato declarado na oração 

principal se realize. São elas: se, caso, contanto que, a menos que, a não ser que, salvo se, etc. 

Ex.: Vou caminhar, a menos que não esteja chovendo.  

Conformativas: Introduzem enunciado em relação ao qual o fato apresentado na oração principal está em 

conformidade, exprimem um modelo. São elas: conforme, segundo, como, consoante. 

Ex.: A viagem ocorreu conforme planejamos. 

Consecutivas: Introduzem enunciado que indica a consequência do fato apresentado na oração principal. São 

elas: de maneira que, de modo que, de forma que, que (combinada com “tal”, “tanto”, “tão”), etc. 

Ex.: Comeu tanto que passou mal. 

Finais: Introduzem enunciado que expressa a finalidade do fato apresentado na oração principal. São elas: a 

fim de, para, etc. 

Ex.: Vou dormi para acordar cedo amanhã. 
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Proporcionais: Introduzem enunciado que expressa em que proporção ocorreu o fato apresentado na oração 

principal. São elas: à medida que, ao passo que, à proporção que, quanto mais, quanto menos, etc. 

Ex.: Quanto mais andava mais cansado ficava. 

Temporais: Iniciam enunciado que exprime o tempo de realização do fato da oração principal. São elas: 

enquanto, logo que, quando, antes que, até que, assim que, desde que, etc.  

Ex.: Desde que foi morar fora, não o vi mais.  

 
 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

  

https://dex.descomplica.com.br/enem/lingua-portuguesa/extensivo-enem-conjuncoes-valores-das-subordinativas-/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=portugues&utm_term=classes-gramaticais
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Exercícios 

 

1. A Carolina  

Querida, ao pé do leito derradeiro 

Em que descansas dessa longa vida, 

Aqui venho e virei, pobre querida, 

Trazer-te o coração do companheiro. 

Pulsa-lhe aquele afeto verdadeiro 

Que, a despeito de toda a humana lida, 

Fez a nossa existência apetecida 

E num recanto pôs um mundo inteiro. 

Trago-te flores, - restos arrancados 

Da terra que nos viu passar unidos 

E ora mortos nos deixa e separados. 

Que eu, se tenho nos olhos malferidos 

Pensamentos de vida formulados, 

São pensamentos idos e vividos. 

Machado de Assis 

“Que, a despeito de toda a humana lida, fez a nossa existência apetecida.” 

Dentre as seguintes conjunções subordinativas, qual delas pode substituir aquela em destaque sem 

alteração de sentido? 

a) como.  

b) a fim de.  

c) apesar de. 

d) dado que. 

e) assim que.  
 

2. Leia a fábula “O morcego e as doninhas” do escritor grego Esopo (620 a.C.?-564 a.C.?) para responder 

à questão. 

Um morcego caiu no chão e foi capturado por uma doninha¹. Como seria morto, rogou à doninha que 

poupasse sua vida. 

– Não posso soltá-lo – respondeu a doninha –, pois sou, por natureza, inimiga de todos os pássaros. 

– Não sou um pássaro – alegou o morcego. – Sou um rato. 

E assim ele conseguiu escapar. 

Mais tarde, ao cair de novo e ser capturado por outra doninha, ele suplicou a esta que não o devorasse. 

Como a doninha lhe disse que odiava todos os ratos, ele afirmou que não era um rato, mas um morcego. 

E de novo conseguiu escapar. Foi assim que, por duas vezes, lhe bastou mudar de nome para ter a vida 

salva. 

Fábulas, 2013. 

¹doninha: pequeno mamífero carnívoro, de corpo longo e esguio e de patas curtas (também conhecido 

como furão). 
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“Como seria morto, rogou à doninha que poupasse sua vida.”  

 

Em relação à oração que a sucede, a oração destacada tem sentido de:  

a) proporção. 

b) comparação. 

c) consequência. 

d) causa. 

e) finalidade 
 

 

3. Belo Horizonte, 28 de julho de 1942.  

Meu caro Mário, 

  

Estou te escrevendo rapidamente, se bem que haja muitíssima coisa que eu quero te falar (a respeito 

da Conferência, que acabei de ler agora). Vem-me uma vontade imensa de desabafar com você tudo o 

que ela me fez sentir. Mas é longo, não tenho o direito de tomar seu tempo e te chatear. 

Fernando Sabino. 

  

No texto, o conectivo “se bem que” estabelece relação de: 

a) conformidade. 

b) condição. 

c) concessão. 

d) alternância. 

e) consequência. 
 

4. “Labaredas nas trevas”. Fragmentos do diário secreto de Teodor Konrad Nalecz Korzeniowski 

  

20 DE JULHO [1912] 

Peter Sumerville pede-me que escreva um artigo sobre Crane. Envio-lhe uma carta: “Acredite-me, 

prezado senhor, nenhum jornal ou revista se interessaria por qualquer coisa que eu, ou outra pessoa, 

escrevesse sobre Stephen Crane. Ririam da sugestão. […] Dificilmente encontro alguém, agora, que 

saiba quem é Stephen Crane ou lembre-se de algo dele. Para os jovens escritores que estão surgindo 

ele simplesmente não existe.” 

  

20 DE DEZEMBRO [1919] 

 Muito peixe foi embrulhado pelas folhas de jornal. Sou reconhecido como o maior escritor vivo da 

língua inglesa. Já se passaram dezenove anos desde que Crane morreu, mas eu não o esqueço. E 

parece que outros também não. The London Mercury resolveu celebrar os vinte e cinco anos de 

publicação de um livro que, segundo eles, foi “um fenômeno hoje esquecido” e me pediram um artigo. 

FONSECA, R. Romance negro e outras histórias. São Paulo: Companhia das Letras, 1992 (fragmento). 
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Na construção de textos literários, os autores recorrem com frequência a expressões metafóricas. Ao 

empregar o enunciado metafórico “Muito peixe foi embrulhado pelas folhas de jornal”, pretendeu-se 

estabelecer, entre os dois fragmentos do texto em questão, uma relação semântica de:  

a) causalidade, segundo a qual se relacionam as partes de um texto, em que uma contém a causa e 
a outra, a consequência. 

b) temporalidade, segundo a qual se articulam as partes de um texto, situando no tempo o que é 
relatado nas partes em questão. 

c) condicionalidade, segundo a qual se combinam duas partes de um texto, em que uma resulta ou 
depende de circunstâncias apresentadas na outra. 

d) adversidade, segundo a qual se articulam duas partes de um texto em que uma apresenta uma 
orientação argumentativa distinta e oposta à outra. 

e) finalidade, segundo a qual se articulam duas partes de um texto em que uma apresenta o meio, 
por exemplo, para uma ação e a outra, o desfecho da mesma. 

 

5. Releia-se o que escreve Beccaria: 

“Contudo, se o roubo é comumente o crime da miséria e da aflição, se esse crime apenas é praticado 

por essa classe de homens infelizes, para os quais o direito de propriedade (direito terrível e talvez 

desnecessário) apenas deixou a vida como único bem, [...] as penas em dinheiro contribuirão tão-

somente para aumentar os roubos, fazendo crescer o número de mendigos, tirando o pão a uma família 

inocente para dá-lo a rico talvez criminoso.”  

A palavra ou locução que, usada no espaço entre colchetes deixado no período, fortalece a conexão 

lógica entre as orações adverbiais condicionais e o que ele afirma a seguir é: 

a) inclusive. 

b) além disso. 

c) então. 

d) por outro lado. 

e) mesmo. 

 

6. Ainda que mal 
Ainda que mal pergunte, 

ainda que mal respondas; 

ainda que mal te entenda, 

ainda que mal repitas; 

ainda que mal insista, 

ainda que mal desculpes; 

ainda que mal me exprima, 

ainda que mal me julgues; 

ainda que mal me mostre, 

ainda que mal me vejas; 

ainda que mal te encare, 

ainda que mal te furtes 

ainda que mal te siga, 

ainda que mal te voltes; 
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ainda que mal te ame, 

ainda que mal o saibas; 

ainda que mal te agarre, 

ainda que mal te mates; 

ainda assim te pergunto 

e me queimando em teu seio, 

me salvo e me dano: amor. 

Carlos Drummond de Andrade 

O termo que introduz a maioria dos versos do texto acima estabelece relação de:  

a) comparação 

b) condição 

c) concessão 

d) conformidade 

e) finalidade 

 

7. "Mas eu o exasperava tanto QUE se tornara doloroso, para mim, ser o objeto do ódio daquele homem 

QUE de certo modo eu amava."  

Há no período duas orações que se iniciam com o conectivo QUE. A primeira dá ideia de: 

a) condição 

b) consequência 

c) concessão 

d) causa 

e) tempo 

 

8. No período: “Da própria garganta saiu um grito de admiração, que Cirino acompanhou, embora com 

menos entusiasmo”, a palavra destacada expressa uma ideia de: 

a) explicação 

b) concessão 

c) comparação 

d) modo 

e) consequência 
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9. Em qual período o se é uma conjunção integrante? 

a) “Paraquedista se prepara para romper a barreira do som com salto da estratosfera.” 

b) “Um tecido comum pegaria fogo se fosse exposto diretamente a essa radiação.” 

c) “Sabe-se também que a alimentação materna pode ter impacto na chance de a criança vir a 
desenvolver câncer.” 

d) “Marilyn Monroe morreu aos 36 anos de forma trágica, vítima de uma overdose de medicamentos 
que até hoje não se sabe se foi intencional, acidental ou provocada por alguma misteriosa 
conspiração política.” 

e) “Não fale rápido demais. Se sua dicção não for boa, ninguém irá entender o que você diz.”. 
 

 

10. Qualquer discussão sobre o tempo deve começar com uma análise de sua estrutura, que, por falta de 

melhor expressão, devemos chamar de "temporal". É comum dividirmos o tempo em passado, presente 

e futuro. O passado é o que vem antes do presente e o futuro é o que vem depois. Já o presente é o 

"agora", o instante atual. 

As descobertas de Einstein mudaram profundamente nossa concepção do tempo. Em sua teoria da 

relatividade geral, ele mostrou que a presença de massa (ou de energia) também influencia a passagem 

do tempo, embora esse efeito seja irrelevante em nosso dia a dia. O tempo relativístico adquire uma 

plasticidade definida pela realidade física à sua volta. A coisa se complica quando usamos a 

relatividade geral para descrever a origem do Universo. 

Adaptado. (Folha do S.Paulo. 07.06.1998.)  

 

Em “[Einstein] mostrou que a presença de massa (ou de energia) também influencia a passagem do 

tempo, embora esse efeito seja irrelevante em nosso dia a dia.”, a conjunção destacada pode ser 

substituída, sem prejuízo para o sentido do texto, por:  

a) visto que.  

b) a menos que.  

c) ainda que. 

d) a fim de que.  

a) desde que. 
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Gabarito 

 

1. C 

A locução “a despeito de” expressa um sentido de contraste, nesse caso, indica uma concessão visto 

que há um fato inesperado e uma quebra de expectativa. Portanto, poderia ser substituída sem alteração 

de sentido pela expressão “apesar de” que possui também valos de oposição.  

 

2. D  

O fato de o morcego pensar que seria morto foi a causa para que ele implorasse à doninha que não o 
matasse. 
 

3. C 

A locução conjuntiva “se bem que” é concessiva, pois expressa um fato deveria impedir o expresso pela 
oração principal, mas não o faz. 
 

4. B 

Entre os dois fragmentos do texto percebemos a relação estabelecida com o tempo, pois, nas partes em 
questão, o tempo localiza o que é narrado.  
 

5. C  

A conjunção “então” indica uma conclusão lógica entre as ideias apresentadas e, por isso , ela pode ser 
utilizada no trecho entre colchetes por ser o elemento de ligação necessário para estabelecer a relação 
entre as partes do texto.  

 
6. C 

“Ainda que” é uma conjunção concessiva, que indica um fato que deveria impedir o expresso pela oração 
principal, mas não o faz. 
 

7. B 

A primeira conjunção “que” está introduzindo a oração que exprime a consequência do fato expresso 
pela oração principal. 
 

8. B 

A conjunção “embora” é concessiva, indicando que um fato deveria impedir o expresso pela oração 
principal, mas não o faz. 
 

9. D 

Na opção “d”, temos o “se” funcionando como conjunção integrante, introduzindo uma oração 
subordinada substantiva, sem expressar valor semântico. 
 

10. C 

A conjunção “embora” é concessiva e, portanto, pode ser substituída pela expressão “ainda que” porque 

possui o mesmo valor semântico.  
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Ligações químicas: teoria do octeto, ligação iônica e ligação 

metálica 

 

Resumo 

 

Teoria do Octeto 

Os átomos não ficam ‘sozinhos’ na natureza, mas ligados, porque não são estáveis. Tal instabilidade, com 

exceção de um grupo de elementos, é fruto da configuração eletrônica incompleta da maioria dos elementos 

químicos. 

É uma observação da natureza que os chamados gases nobres não costumam se ligar a outros elementos. 

Eles ‘preferem’ ficar ‘sozinhos’ ou seja, são encontrados não ligados, na forma de Ne, Xe, He. Tais elementos 

apresentam suas últimas camadas, as de valência, completas, com oito elétrons. Associou-se, portanto, a 

completude da última camada à estabilidade dos átomos.  

Conectando-se os pontos, chegamos ao comportamento geral, com exceções, dos elementos na natureza. 

Eles tendem a se ligar para completar suas camadas de valência. Em geral, tendem a atingir oito elétrons na 

última camada. Eis a teoria do octeto.  

 

Obs. É válido ressaltar que H e He têm apenas uma camada eletrônica em seus átomos. Dessa forma, o 

máximo de elétrons possíveis é 2. Logo, estes elementos se estabilizam com 2 elétrons na última camada.  

 

Eletronegatividade: é a tendência, de um núcleo, de atrair os elétrons em uma ligação química.  

 

Ligação iônica ou eletrovalente 

Na ligação iônica, os elétrons são transferidos de um átomo com tendência a doar (metais) para um átomo 

com tendência a perder elétrons (ametais ou hidrogênio). Após a transferência, formam-se íons e estes se 

ligam por força eletrostática.   

A diferença de eletronegatividade é, em geral, maior ou igual a 1,7 em ligações iônicas.  

 

Exemplos:  

Na e Cl 

11Na => 1s2 2s2 2p6 3s1 (1 elétron de valência) 

 

17Cl => 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 (7 elétrons de valência) 

 

Para completar o octeto, o melhor para o sódio seria perder um elétron. O cloro, idealmente, ganharia um 

elétron para completar seu octeto.  

Mg e Cl 
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Para cada magnésio, precisa-se de dois átomos de cloro para todos terem seus octetos completos.  

 

MgCl2 (fórmula molecular); Mg2+Cl-1 (fórmula iônica, mostram-se as cargas) 

 

Como montar a fórmula molecular de um composto iônico?  

A partir dos íons formadores, o valor numérico do nox do cátion, em módulo, se torna o índice do ânion e o 

mesmo acontece com o nox do ânion, que vira índice do cátion. É mais fácil ver pelos exemplos abaixo. Tente 

perceber a regra. 

  

Al3+ e Cl- formam AlCl3 

Ba2+ e Br- formam BaBr2 

Li+ e S2-  formam Li2S 

Na+ e N3- formam Na3N 

 

Principais características 

• Átomos dispostos em uma estrutura chamada retículo cristalino; 

• Sólidos em temperatura ambiente; 

• Apresentam elevada dureza; 

• Apresentam baixa tenacidade; 

• Possuem elevados pontos de fusão e ebulição; 

• Conduzem corrente elétrica quando em solução; 

• Conduzem energia elétrica nos estados líquido e gasoso. 

 

Ligação metálica 

Ocorre entre metais: Na e Na; Fe e Fe; Al e Al; ligas metálicas de Cu e Au 

Em materiais com este tipo de ligação, os elétrons se movem livremente (“mar de elétrons”) pelos átomos de 

metal da estrutura. Este é o motivo da alta condutividade dos metais e da sua aplicabilidade em circuitos 

elétricos. 

 

Propriedades dos metais: Pontos de fusão e ebulição elevados, com exceção do mercúrio. Bons condutores 

térmicos e de eletricidade nos estados sólido e liquido, maleáveis e possuem brilho.  
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Ligas metálicas são formadas por dois ou mais metais ou um metal com um ametal em quantidade pequena.  

 

Veja algumas ligas metálicas comuns: 

Aço: Fe +0 C 

Aço inox: Fe + C + Ni + Cr 

Bronze: Cu + Sn 

Latão: Cu + Zn 

Ouro: Au + Ag ou Au + Cu 

 

Principais características 

• a maioria é sólida na temperatura ambiente, com exceção do mercúrio (Hg); 

• possuem altas temperaturas de fusão e ebulição; 

• conduzem eletricidade (elétrons livres);  

• são insolúveis em água;  

• possuem brilho, são maleáveis e dúcteis.  

 
 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

  

https://dex.descomplica.com.br/enem/quimica/extensivo-enem-ligacoes-quimicas-teoria-do-octeto-ligacao-ionica-e-ligacao-metalica/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=quimica&utm_term=ligacoes-quimicas
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Exercícios 

 

1. A série americana intitulada Breaking Bad vem sendo apresentada no Brasil e relata a história de um 
professor de Química. Na abertura da série, dois símbolos químicos são destacados em relação às 
duas primeiras letras de cada palavra do título da série. Considerando a regra do octeto, a substância 
química formada pela ligação entre os dois elementos é a:  

a) 2 2Ba Br
    

b) 2 3Ba Br
     

c) 2Ba Br
    

d) 3BaBr
    

e)  2BaBr
    

   

 

2. No ano de 2012, completam-se 50 anos da perda da “nobreza” dos chamados gases nobres, a qual 
ocorreu em 1962, quando o químico inglês Neil Bartlett conseguiu sintetizar o Xe[PtF6] ao fazer reagir 
o Xenônio com um poderoso agente oxidante, como o hexafluoreto de platina PtF6.  

 

 
 

Esses gases eram chamados assim, pois, na época de sua descoberta, foram julgados como sendo 
não reativos, ou inertes, permanecendo “imaculados”.  

A explicação para a não reatividade dos gases nobres se fundamentava  

a) na regra do dueto, segundo a qual a configuração de dois elétrons no último nível confere 
estabilidade aos átomos.    

b) na regra do octeto, segundo a qual a configuração de oito elétrons no penúltimo nível confere 
estabilidade aos átomos.    

c) na regra do octeto, segundo a qual a configuração de oito elétrons no último nível confere 
estabilidade aos átomos.    

d) na regra do dueto, segundo a qual a configuração de dois elétrons no penúltimo nível confere 
estabilidade aos átomos.    

e) na regra do dueto, segundo a qual a configuração de oito elétrons no penúltimo nível confere 
estabilidade aos átomos.    

 
   
3. Por meio das ligações químicas, a maioria dos átomos adquire estabilidade, pois ficam com o seu dueto 

ou octeto completo, assemelhando-se aos gases nobres. Átomos de um elemento com número atômico 

20 ao fazer uma ligação iônica devem, no total:  
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a) perder um elétron.    

b) receber um elétron.    

c) perder dois elétrons.    

d) receber dois elétrons.    

e) compartilhar dois elétrons.    

   
 

4. Analise o gráfico que mostra a variação da eletronegatividade em função do número atômico. 
 

 
 

Devem unir-se entre si por ligação iônica os elementos de números atômicos  

a) 17  e 35.     

b) 69  e 70.     

c) 17  e 57.     

d) 15  e 16.     

e) 12  e 20.     

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Os elementos X, Y  e Z  apresentam as seguintes configurações eletrônicas:  
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2 2 6 1

2 2 6 2 5

2 2 6

X 1s 2s 2p 3s

Y 1s 2s 2p 3s 3p

Z 1s 2s 2p

 

 
A respeito desses elementos, pode-se afirmar que  

a) X  e Y  tendem a formar ligação iônica.    

b) Y  e Z  tendem a formar ligação covalente.    

c) X  não tende a fazer ligações nem com Y  nem com Z.     

d) dois átomos de X  tendem a fazer ligação covalente entre si.    

e) dois átomos de Z  tendem a fazer ligação iônica entre si.    
   
 

6. A temperatura de fusão de compostos iônicos está relacionada à energia reticular, ou seja, à 
intensidade da atração entre cátions e ânions na estrutura do retículo cristalino iônico. 

 
A força de atração entre cargas elétricas opostas depende do produto das cargas e da distância entre 
elas. De modo geral, quanto maior o produto entre os módulos das cargas elétricas dos íons e menores 
as distâncias entre os seus núcleos, maior a energia reticular. 

 
Considere os seguintes pares de substâncias iônicas: 

I. 2MgF
 e 

MgO
 

II. KF  e CaO  

III. LiF  e KBr  

 
As substâncias que apresentam a maior temperatura de fusão nos grupos I, II e III são, 
respectivamente,  

a) 
MgO, CaO

 e LiF.     

b) 2MgF , KF
 e KBr.     

c) 
MgO, KF

 e LiF.     

d)  2MgF , CaO
 e KBr.     

e) CaO, LiF e MgO 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Texto para a próxima questão:  
Cinco amigos estavam estudando para a prova de Química e decidiram fazer um jogo com os elementos da 
Tabela Periódica: 
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• 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 Cl
 

 
 

7. A ligação química que ocorre na combinação entre os isótopos apresentados por Júlia e Pedro é  

a) iônica, e a fórmula do composto formado é CaC .l     

b) iônica, e a fórmula do composto formado é 2CaC .l     

c) covalente, e a fórmula do composto formado é C Ca.l     

d) covalente, e a fórmula do composto formado é 2Ca C .l     

e) covalente, e a fórmula do composto formado é 2CaC .l     

 
   
8. Os metais têm, geralmente, temperaturas de fusão e vaporização elevadas, o que indica que as forças 

de coesão entre os átomos são intensas. Essa grande força entre os átomos é explicada por um modelo 
no qual os elétrons de valência do metal movimentam-se livremente por uma rede formada por íons 
positivos, mantendo uma distribuição média uniforme. 

Barros, Haroldo L. C., Forças Intermoleculares Sólido Soluções, Belo Horizonte, 1993. 

 
A sequência de substâncias formadas por ligações metálicas é  

a) 2Au, Pt, N
 e Zn.     

b) 
Na, Cu, Ag

 e 4P .
    

c) 
Pd, K, Mg

 e Ca.     

d) grafitaAg, Pt, C
 e Ni.     

e) N2, Cu, Na e Pt 

 

 

 

 

 
   

9. Um estudante de química encontrou, na bancada do laboratório, um frasco sem rótulo contendo uma 
substância desconhecida inodora e incolor. Submeteu a amostra a alguns testes e descobriu que ela 
apresentava altas temperaturas de fusão e de ebulição, boa condutividade elétrica, grande 
maleabilidade e boa condutividade térmica. 
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A partir das informações coletadas, ele pode concluir acertadamente que o tipo de ligação 
predominante na citada substância era  

a) covalente polar.    

b) metálica.    

c) covalente apolar.    

d) iônica.   

e) dativa  
   
 

10. Para a realização de uma determinada atividade experimental, um estudante necessitou de um material 
que possuísse propriedades típicas de substâncias dúcteis, maleáveis, insolúveis em água e boas 
condutoras térmicas. Um material com essas propriedades resulta da ligação entre átomos de  

a) Cu  e Zn.     

b) Na  e C .l     

c) Fe  e O.     

d) F  e Xe.     

e) C  e Si.     
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1. E 
Teremos: 

2
2

2

Ba : família IIA Ba
Ba Br Br BaBr

Br : família VIIA Br

+
+ − −

−

 
=

 

   

 
2. C 

O modelo do octeto estabelece que a estabilidade química dos átomos está associada à configuração 
eletrônica da camada de valência com oito elétrons. Dentro desse modelo há algumas exceções com 
elementos cuja camada de valência apresenta 2 elétrons (caso do hidrogênio e hélio).    

 
3. C 

Pela distribuição eletrônica (1s2  2s2  2p6  3s2  3p6  4s2), observa-se que o elemento tende a adquirir 
estabilidade ao perder 2 elétrons.   

 
4. C 

Devem unir-se por ligação iônica, preferencialmente, elementos que apresentem a maior diferença de 

eletronegatividade. Neste caso os elementos com Z 17 e Z 57.= =  

 

 
 

   
 
 
5. A 
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{
2 2 6 1

Metal
alcalino

2 2 6 2 5

Halogênio

2 2 6

Gás nobre

X 1s 2s 2p 3s

Y 1s 2s 2p 3s 3p X e Y tendem a formar ligação iônica (X Y ).

Z 1s 2s 2p

+ −













14 2 43

14 2 43

   

 
6. A 

Como a energia reticular é diretamente proporcional ao produto dos módulos das cargas dos íons e 
inversamente proporcional às distâncias entre os núcleos, assim, os produto dos módulos das cargas: 

 

2

                       Produto dos módulos

                             das cargas

MgF :       2 1 2
Grupo I 

MgO :       2 2 4

 

KF:             1 1 1
Grupo I  

CaO :        2 2 4

 =


 =

 =


 =

 

 
Como flúor e oxigênio pertencem ao mesmo período e potássio e cálcio também, eles  apresentam o 
mesmo número de camadas eletrônicas e a diferença entre seus raios é muito pequena, então, irão 
apresentar as maiores temperaturas de fusão em seus respectivos grupos, de acordo com os cálculos 

acima: o MgO  e o CaO.  

 

                       Produto dos módulos

                             das cargas

LiF :        1 1 1
Grupo III 

KBr :       1 1 1

 =


 =

 

 
Para o grupo III, o brometo de potássio apresentam raio maior que o fluoreto de lítio, pois, a distância 

entre os núcleos será menor no LiF  e este composto apresenta maior temperatura de fusão.   
 
7. B 

40 35

20 17

PedroJúlia

Ca Cl
 

O cálcio pertence ao 2º grupo da Tabela Periódica, perdendo 2e−  para ficar estável e o cloro pertence 

ao grupo 17 da Tabela, necessita de 1e−  para ficar estável, assim a junção desses elementos irá 

formar um composto iônico de fórmula: 
2

2Ca C CaC+ − =l l    

 
8. C 

A sequência que envolve apenas elementos metálicos (que poderão formar uma liga) são: Pd, K, Mg  e 

Ca.    
9. B 
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Metais, geralmente, apresentam altas temperaturas de fusão e ebulição, boa condutividade elétrica, 
grande maleabilidade e boa condutividade térmica. Os metais fazem ligação metálica.   

 
10. A 

a) Correta. A mistura dos metais cobre e zinco, por ligação metálica, forma o latão, que é insolúvel em 

água, porém, um bom condutor térmico, dúctil e maleável (25 C  e 1atm).  

b) Incorreta. A ligação entre sódio e cloro forma o composto iônico cloreto de sódio (NaC ),l  um sólido 

solúvel em água que não é bom condutor térmico, nem dúctil e nem maleável (25 C  e 1atm).  

c) Incorreta. A ligação entre ferro e oxigênio, forma o composto 2 3Fe O ,  um sólido iônico não condutor 

de eletricidade, não dúctil e não maleável (25 C  e 1atm).  

d) Incorreta. O flúor e xenônio formam o hexafluoreto de xenônio 6(XeF ),  um composto molecular 

cristalino que não é bom condutor térmico, nem dúctil, nem maleável (25 C  e 1atm).  

e) Incorreta. Carbono e silício ligados formam compostos sólidos covalentes ou moleculares que não 

apresentam as propriedades citadas çno texto (25 C  e 1atm).    
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Propriedades periódicas e aperiódicas 

 

Resumo 

 

Propriedade periódicas são aquelas que de acordo com o aumento do número atômico os valores 

aumentam ou diminuem de forma regular ao longo dos períodos e grupos da tabela periódica. 

 

I - Raio atômico 

O raio atômico também pode ser chamado de tamanho do átomo, é a metade da distância entre o núcleo de 

dois átomos isótopos. Com isso pode-se dizer que o raio atômico é a distância do núcleo até o seu elétron 

mais externo. 

Analisando a tabela periódica podemos dizer que o tamanho do raio atômico cresce com o aumento do 

número de camadas (crescendo para baixo) e com a diminuição do seu número atômico (crescendo para a 

esquerda). 

  

 

 

Obs.: o raio de um cátion é menor que o raio de seu átomo, no nosso exemplo abaixo é possível visualizar 

isto por conta da redução do número de camadas eletrônicas. 

 

 

 

 

 

 

 

o raio de um ânion é maior que o raio de seu átomo, pois há mais elétrons se repelindo, necessitando um 

maior espaçamento entre eles. 
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II - Energia de Ionização ou Potencial de ionização (E.I.) 

É a energia mínima necessária para que um átomo isolado, e no estado gasoso, perca um elétron e se 

transforme em um cátion. 

Analisando a tabela periódica podemos dizer que a energia de ionização cresce com a diminuição do número 

de camadas, pois haverá assim uma menor distância e maior atração entre prótons e elétrons (crescendo 

para cima) e com o aumento do seu número atômico (crescendo para a direita). 

X(g) + E.I. → X+
(g) + e- 

 

 

 

III - Eletronegatividade 

É a energia necessária para a entrada de um elétron num átomo isolado. Quanto maior a afinidade eletrônica, 

maior é a capacidade do átomo de receber elétron. 

Analisando a tabela periódica podemos dizer que a eletronegatividade cresce com a diminuição do período, 

pois haverá assim uma menor distância e maior atração entre prótons e elétrons (crescendo para cima) e com 

o aumento do seu número atômico (crescendo para a direita). 

 

 

 

IV - Afinidade eletrônica ou eletroafinidade (A.E.) 

É a quantidade de energia liberada quando um átomo isolado, e no estado gasoso, ganha um elétron e se 

transforme em um ânion. 
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Analisando a tabela periódica podemos dizer que a afinidade eletrônica cresce com a diminuição do período, 

pois haverá assim uma menor distância e maior atração entre prótons e elétrons (crescendo para cima) e com 

o aumento do seu número atômico (crescendo para a direita). 

 

X(g) + e- → X+
(g) + A.E. 

  

 

 

V - Eletropositividade ou caráter metálico 

É a capacidade que um átomo apresenta de ceder elétrons em uma ligação química. Está propriedade reflete 

a capacidade contrária a da eletronegatividade. 

 
 

VI – Ponto de Fusão e ponto de ebulição 

 

O ponto de fusão é a temperatura na qual uma substância entra em fusão e o ponto de ebulição é a 

temperatura na qual uma substância entra em ebulição.  

Na maioria das famílias da tabela periodica os pontos de fusão crescem em direção a parte inferior da tabela 

periódica. Já nas famílias 1 e 2, os elementos localizados na parte superior são os que apresentam maiores 

pontos de fusão e ebulição. 

Em um mesmo período, os pontos de fusão e ebulição dos elementos aumentam das extremidades para o 

centro da tabela. 

 

 

VII – Densidade 

A densidade de um elemento é a razão da sua massa pelo seu volume. Em um mesmo período da tabela 

periódica, a densidade cresce das extremidades para o centro, na maior parte dos casos. Nas famílias 1 e 4, 

a densidade cresce conforme aumentam as massas atômicas, de cima para baixo. 



 
 

 

 

4 

Química 

 

 

 

VIII – Volume atômico 

 

O volume atômico na tabela periódica se dá de cima para baixo e do centro para as laterais, ao contrário da 

densidade, onde a variação se dá de cima para baixo e das laterais para o centro 

 

 

 

Propriedade aperiódicas são aquelas que de acordo com o aumento do número atômico não possuem 

regularidade ao longo dos períodos e grupos da tabela periódica. 

 

I - Massa atômica (A) 

A massa atômica é dada pelo somatório do número atômico (Z) e nêutrons (n). A massa cresce no mesmo 

sentido do número atômico, para direita e para baixo.   

 

A = Z + n 

II - Calor específico (c) 

O calor específico é dado por: 

 

c = Q/m(Tf-To) 

 

 Portanto, crescimento é inverso ao número atômico (que é proporcional à massa): para a esquerda e para 

cima. 

 
 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

 

 

 

https://dex.descomplica.com.br/enem/quimica/extensivo-enem-propriedades-periodicas-e-aperiodicas/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=quimica&utm_term=tabela-periodica
https://dex.descomplica.com.br/enem/quimica/extensivo-enem-propriedades-periodicas-e-aperiodicas/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=quimica&utm_term=tabela-periodica
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Exercícios 

 

 

1. A diversidade de materiais existente no mundo tem relação com sua estrutura interna e com as 
interações que ocorrem no nível atômico e subatômico. As propriedades periódicas, como raio, 
eletronegatividade, potencial de ionização e afinidade eletrônica, auxiliam a explicação de como 
formam esses materiais. Duas dessas propriedades são centrais: raio atômico e raio iônico. 

 
Considere a figura abaixo. 

 

 
 

Essa figura representa os raios atômicos e iônicos de algumas espécies químicas. 
Sobre essas espécies e seus raios, é correto concluir que  

a) o raio dos ânions é maior que o do respectivo elemento no estado neutro, porque o átomo ganhou 
elétrons e manteve sua carga positiva.    

b) o raio atômico e iônico dos elementos de um mesmo período diminui com o aumento do número 
atômico e com a mudança de carga.    

c) o raio iônico dos elementos de uma mesma família não segue a periodicidade e varia 
independentemente do ganho ou da perda de elétrons.    

d) o raio dos cátions é menor que o do respectivo elemento no estado neutro, porque o átomo perdeu 
elétrons, aumentando o efeito da carga nuclear.    

e) o raio atômico dos elementos de um mesmo período aumenta com o aumento do número atômico. 
 
 
 
 
   

2. Os metais formam o maior grupo de elementos químicos presentes na tabela periódica e apresentam 
algumas propriedades diferentes, dentre elas o raio atômico. 
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A ordem decrescente dos metais pertencentes ao terceiro período da tabela periódica, em relação a 
seus respectivos raios atômicos, é  

a) alumínio, magnésio e sódio.    

b) sódio, magnésio e alumínio.    

c) magnésio, sódio e alumínio.    

d) alumínio, sódio e magnésio.    

e) sódio, alumínio e magnésio 
   
 

3. A eletropositividade e a eletronegatividade são propriedades ____________. Sendo a 
eletronegatividade definida como a força de ______________ sobre os elétrons de uma ligação. Assim, 
quanto _______ o raio atômico de um elemento _________ será sua eletronegatividade. 

 
Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.  

a) aperiódicas – atração – menor – maior    

b) aperiódicas – repulsão – menor – menor    

c) periódicas – repulsão – maior – maior    

d) periódicas – atração – menor – maior    

e) periódicas – atração – menor – menor    
   
 

4. A tabela a seguir apresenta os valores de raio atômico e raio iônico para alguns átomos e íons. 
 

 
Raio atômico 

(em picômetros) 
Raio iônico 

(em picômetros) 

Na 190 – 

Na+ – 90 

Mg 160 – 

Mg2+ – 60 

 
De acordo com os dados apresentados, a porcentagem aproximada de diminuição do diâmetro do íon 
Mg2+ bem como a explicação para o fato são, respectivamente,  

a) 35% em relação ao diâmetro do íon Na+, pois há um próton a mais em seu núcleo, aumentando a 
atração núcleo-eletrosfera.    

b) 65% em relação ao diâmetro do íon Na+, pois o íon Mg2+ tem carga efetiva e raio iônico maiores.    

c) 65% em relação ao diâmetro do átomo de Mg, pois nem todo cátion tem o raio iônico maior do que 
o raio atômico do átomo do qual é derivado.    

d) 35% em relação ao diâmetro do átomo de Na, pois o íon Mg2+ tem maior carga efetiva e menor 
raio iônico.    

e) 65% em relação ao diâmetro do íon Na+, pois este tem maior carga efetiva e menor raio iônico.    
   
 
 
 
 
 

5. Observe as reações abaixo: 
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(g) (g)

2
(g) (g)

2 3
(g) (g)

A X A e

A Y A e

A Z A e

+ −

+ + −

+ + −

+ → +

+ → +

+ → +

l l

l l

l l

 

 

X, Y  e Z  correspondem ao valor de energia necessária para remover um ou mais elétrons de um 

átomo isolado no estado gasoso. A alternativa que apresenta corretamente o nome dessa propriedade 

periódica e os valores de X, Y  e Z,  respectivamente, é:  

a) eletroafinidade; 
578 kJ,1.820 kJ

 e 
2.750 kJ.

    

b) energia de ionização; 
2.750 kJ,1.820 kJ

 e 
578 kJ.

    

c) energia de ionização; 
578 kJ,1.820 kJ

 e 
2.750 kJ.

    

d) eletroafinidade; 
2.750 kJ,1.820 kJ

 e 
578 kJ.

    

e) eletropositividade; 
2.750 kJ,1.820 kJ

 e 
578 kJ.

    

 

 

6. Recentemente, quatro novos elementos químicos foram incorporados à tabela de classificação 

periódica, sendo representados pelos símbolos Uut,  Uup,  Uus  e Uuo.  

 
Dentre esses elementos, aquele que apresenta maior energia de ionização é: 
 
Dado: sétimo período da tabela periódica. 

 

 
a) Uut     

b) 
Uup

    

c) Uus     

d) Uuo     

e) Lv 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Texto para a próxima questão:  



 
 

 

 

8 

Química 

 

 
 

7. A tabela periódica classifica os elementos químicos em períodos (faixas horizontais) e grupos (faixas 
verticais). Essa classificação mostra que elementos químicos podem apresentar propriedades físicas 
e químicas similares ou completamente diferentes em função de sua localização na tabela periódica. 

Uma observação mais detalhada da charge, se inclinada a 90  à direita, permite remeter a uma 

tabela periódica, pois indivíduos que fazem uso de celular apresentam comportamentos diferentes em 
relação ao indivíduo que está lendo o livro. 

 

 
 
 
De acordo com a imagem, foram atribuídas algumas letras escolhidas arbitrariamente, mas que não 
correspondem aos símbolos dos elementos químicos na tabela periódica. 

 
 
 
 
Sobre os conhecimentos acerca da classificação e propriedade periódica dos elementos e em 
consonância com a imagem, assinale a alternativa correta.  
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a) Se os indivíduos designados pelas letras A  e X  representam, respectivamente, Ca(Z 20)=  e 

Sr(Z 38),=  então o número de elétrons na camada de valência é diferente para os dois elementos 

químicos.    

b) Se o indivíduo designado pela letra F,  que está lendo o livro, também faz uso de celular, então 

este elemento comporta-se como um gás nobre.    

c) Se os indivíduos designados pelas letras G  e D  representam, respectivamente, C (Z 17)=l  e 

Br(Z 35),=  então D  é maior e possui menor eletronegatividade que G.     

d) Se os indivíduos designados pelas letras M  e P  representam, respectivamente, Cr(Z 24)=  e 

Mn(Z 25),=  então o número de elétrons na camada de valência é o mesmo para os dois 

elementos químicos.    

e) Se os indivíduos designados pelas letras J  e Y  representam, respectivamente, Sn(Z 50)=  e 

Sb(Z 51),=  então J  é menor e possui menor eletropositividade que Y.     

   
 

8. Leia a notícia abaixo divulgada em jornal maranhense.  
 

“Furto de fiação elétrica, telefônica, de internet e de TV causa prejuízos em São Luís”. São cabos de 
cobre e de alumínio, levados por bandidos que furtam não apenas as redes de telefonia, mas 
principalmente a rede elétrica. Esses materiais são visados por criminosos por causa do alto valor de 
venda no mercado. 

Jornal o Estado do Maranhão. Adaptado.  

 
Pode-se afirmar em relação às propriedades dos metais citados que  

a) ambos possuem alta eletronegatividade.     

b) o cobre forma cátion e o alumínio forma ânion.    

c) ambos têm dificuldade de doar seus elétrons mais externos.    

d) ambos possuem alta eletropositividade.    

e) o cobre forma ânion e o alumínio forma cátion.    
   
 

9. A descoberta das relações periódicas pelo químico russo Dmitri Mendeleev foi olhada com algum 
ceticismo pelos químicos da época, mas ganhou credibilidade quando se provou capaz de prever 
propriedades de elementos químicos que não haviam sido ainda descobertos. Essas propriedades são 
as mais variadas, como, por exemplo, densidade, raio atômico e eletronegatividade. Sabendo-se que 

a eletronegatividade do lítio é 0,98  e a do potássio é 0,82,  a eletronegatividade do sódio é:   

a) 0,98.     

b) 0,49.     

c) 0,41.     

d) 0,93.     

e) 0,82.     
   
 

10. O efeito fotoelétrico está presente no cotidiano, por exemplo, no mecanismo que permite o 
funcionamento das portas dos shoppings e nos sistemas de iluminação pública, por meio dos quais as 
lâmpadas acendem e apagam. Esse efeito acontece porque, nas células fotoelétricas, os metais 
emitem elétrons quando são iluminados em determinadas condições. O potássio e o sódio são usados 
na produção de determinadas células fotoelétricas pela relativa facilidade de seus átomos emitirem 
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elétrons quando ganham energia. Segundo sua posição na Tabela Periódica, o uso desses metais está 
relacionado com  

a) o baixo valor do potencial de ionização dos átomos desses metais.    

b) o alto valor da afinidade eletrônica dos átomos desses metais.    

c) o alto valor da eletronegatividade dos átomos desses metais.    

d) o alto valor do potencial de ionização dos átomos desses metais.    

e) o alto valor da eletronegatividade dos átomos desses ametais.    
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Gabarito 

 

1. D 
O raio dos cátions é menor que o do respectivo elemento no estado neutro, porque o átomo perde 
elétrons, porém, a carga nuclear permanece a mesma. Consequentemente, a força de atração entre o 
núcleo e os elétrons restantes aumenta.   

 
2. B 

O raio atômico cresce da direita para a esquerda nos períodos. Assim, a ordem decrescente (maior para 
o menor) desses elementos será: sódio, magnésio e alumínio. 

   
 
3. D 

A eletropositividade ou caráter metálico (tendência do átomo em perder elétron) e a eletronegatividade 
(força de atração exercida sobre os elétrons em uma ligação química), são consideradas propriedades 
periódicas.  
Assim quanto menor o raio atômico, maior atração o núcleo positivo, exercerá sobre os elétrons, e maior 
será a eletronegatividade.   

 
4. A 

O raio iônico do sódio: 90 picômetros – Diâmetro 180 picômetros. 
O raio iônico do magnésio 60 picômetros – Diâmetro 120 picômetros. 
A diminuição relativa foi de 30 picômetros – Diminuição relativa de diâmetro 60 picômetros. 

( )

180 picômetros _______1 00% 

60 picômetros ________   x

x 33,3% aproximadamente 35%, conforme alternativa correta .=

 

 
Os íons Na+ e Mg2+ são isoeletrônicos, ou seja, apresentam a mesma estrutura eletrônica. Entretanto, a 
presença de 1 próton a mais no núcleo do íon Mg2+ aumenta a atração núcleo-eletrosfera, fazendo com 
que seu diâmetro seja menor em relação ao cátion sódio.   

 
5. C 

Energia necessária para remover um ou mais elétrons de um átomo isolado no estado gasoso: energia 
de ionização ou potencial de ionização. 

 
Quanto maior o número de elétrons retirado da espécie química, maior será a energia de ionização. 

{ {

(g) (g)

2
(g) (g)

1.820 kJ 578 kJ2.750 kJ2 3
(g) (g)

A X A e

A Y A e Z Y X

A Z A e

+ −

+ + −

+ + −

+ → +



+ → +  


+ → + 


l l

l l
1 2 3

l l

   

 
 
6. D 

De acordo com a tabela periódica: 



 
 

 

 

12 

Química 

 

=

=

=

=

Uut (Z 113)

Uup (Z 115)

Uus (Z 117)

Uuo (Z 118)

  

 
Quanto mais à direita num mesmo período, menor o raio atômico e maior a e energia de ionização. 
 

Conclusão: o Uuo  apresenta maior energia de ionização.   

 
7. C 

O cloro, por apresentar menos níveis eletrônicos, irá apresentar também menor raio e, 
consequentemente, maior eletronegatividade.   

 
8. D 

Em relação às propriedades dos metais citados pode-se afirmar que o cobre e o alumínio apresentam 
alta eletropositividade, ou seja, acentuada capacidade de “perder elétrons”.   

 
9. D 

A eletronegatividade aumenta ao longo dos grupos, de baixo para cima, inversamente ao raio atômico, 

assim a eletronegatividade do sódio estará entre os valores de 0,98  e 0,82,  sendo maior que do 

potássio, porém, menor que do lítio. O valor que está dentro dessas condições será 0,93.    

 
10. A 

O potencial de ionização é uma medida da energia envolvida na perda de um elétron por um elemento 
em seu estado gasoso. A partir dessa medida, avalia-se a capacidade de perda de elétrons de elementos. 
Os metais alcalinos, em geral, apresentam baixos valores de potencial de ionização. Isto significa dizer, 
em termos gerais, que seus elétrons de valência necessitam de baixos valores de energia para serem 
retirados de suas eletrosferas.    
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Distribuição eletrônica: aprofundamento 

 

Resumo 

 

Os fenômenos físicos e químicos conhecidos mostram geralmente que, quanto menor a energia de um 

sistema, maior a sua estabilidade. Um átomo no estado fundamental possui todos os seus elétrons num 

estado de mínima energia possível (mais estável), e a energia total de cada elétron está relacionada a suas 

energias potencial e cinética.  

 

• A energia potencial de um elétron na eletrosfera de um átomo é dada tomando-se o núcleo como 

referencial e é fornecida por um número inteiro n que varia de 1 a infinito e indica o nível de energia 

ocupado pelo elétron (modelo atômico de Bohr). O número n indica o nível de energia (potencial) do 

elétron. Para os elementos conhecidos (de número atômico até 112) no estado fundamental, n varia de 

1 até 7.  

 

• A energia cinética de um elétron está relacionada ao seu movimento na eletrosfera e é fornecida por um 

número inteiro L que varia, para cada valor de n, de 0 até (n – 1), (modelo atômico de Sommerfeld). 

 

 

 

O número máximo de elétrons de um átomo que podem ter a mesma energia potencial (mesmo n) é calculado 

pela equação de Rydberg. 

 

Número máximo de elétrons com mesmo n é igual a 2 ∙ n2 

 

 

Pela lógica, o número máximo de elétrons que pode apresentar a mesma energia cinética (mesmo valor de L) 

é mostrado abaixo: 
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Com base em um estudo mais detalhado da energia dos elétrons de um átomo, o cientista alemão Madelung 

(diagrama de Linus Pauling) desenvolveu empiricamente um diagrama de energia (que pode ser deduzido 

pela Mecânica quântica) apoiado nos seguintes critérios:  

 

• Possui maior energia o elétron que apresentar a maior soma n + l.  

 

3d: n + l = 3 + 2 → n + L = 5   

4s: n + l = 4 + 0 → n + L = 4 

 

Conclui-se que o elétron em 3d (n + L = 5) encontra-se num estado de maior energia que o elétron em 4s (n + 

L = 4). 

 

• Entre dois elétrons que possuem igual soma (n + L), terá maior energia o elétron que apresentar maior 
valor de n. 

 

5p: n + L = 5 + 1 → n + L = 6  

6s: n + L = 6 + 0 → n + L = 6 

 

Logo, o elétron em 6s encontra-se num estado de maior energia que o elétron em 5p, pois está mais afastado 

do núcleo. 

O aumento de energia é indicado no diagrama pelas setas paralelas a partir da primeira diagonal. Para os 

elétrons dos elementos químicos conhecidos, o diagrama de energia terá o seguinte aspecto: 

 

 

 

Elétrons mais energéticos e de valência  

A distribuição de elétrons no átomo deve ser feita necessariamente em ordem de energia, que é indicada 

pelas setas no diagrama. A distribuição eletrônica em ordem energética termina com os elétrons mais 

energéticos do átomo no estado fundamental, aqueles que possuem a maior energia potencial e cinética (que 

não são necessariamente os mais externos do átomo).  

Uma vez distribuídos, porém, esses elétrons ficam dispostos uns em relação aos outros em determinada 

ordem geométrica, que é indicada apenas pela ordem de energia potencial, ou seja, pelo valor de n, e termina 

com os elétrons mais externos do átomo.  
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O nível de energia mais externo de um átomo no estado fundamental é denominado camada de valência. A 

camada de valência é ocupada pelos elétrons de valência. 

 

• Distribuição eletrônica do átomo de ferro (Z = 26) no diagrama de energia: 2656Fe:  Z = 26, logo é = 26.  
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2 

 

Escrevendo a distribuição eletrônica por extenso em ordem crescente de energia (ordem das diagonais), 

temos:  

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6 

 

Os elétrons mais energéticos do átomo de ferro no estado fundamental são os que possuem o estado de 

energia: 3d6. Escrevendo a distribuição por extenso em ordem geométrica (ordem crescente de n, como 

vemos a seguir), temos:  

1s2 / 2s2 2p6 / 3s2 3p6 3d6 / 4s2 

 

A camada de valência (a última camada), observada após o preenchimento dos elétrons em ordem 

geométrica, contém os elétrons mais externos, que são os elétrons de valência: 4s2. Logo, o átomo de ferro 

possui 2 elétrons de valência no nível 4, no estado fundamental. 

 

Distribuição eletrônica de íons 

Quando for necessário fazer a distribuição eletrônica para um íon no estado fundamental, devemos sempre 

partir do átomo neutro para depois retirar ou acrescentar os elétrons que foram perdidos ou ganhos. • 

Distribuição eletrônica de um cátion (íon positivo que perdeu elétrons).  

• Para obter a distribuição eletrônica de um cátion, devem-se retirar os elétrons que foram perdidos a partir 

do nível e do subnível mais externos do átomo no estado fundamental.  

• Por exemplo, para fazer a distribuição eletrônica dos cátions ferro II, 2656Fe2+   ,e o ferro III,  2656Fe3+, 

parte-se de 2656Fe. 

𝐹𝑒56
26 : 

 

 

𝐹𝑒2+
 56
26  
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𝐹𝑒3+
 56
26  

 

 

• Para obter a distribuição eletrônica de um ânion, devem-se adicionar os elétrons que foram ganhos 

no nível e no subnível mais externos, que estiverem incompletos, do átomo no estado fundamental.  

• Por exemplo, para fazer a distribuição eletrônica do ânion brometo,  3580Br1-, parte-se do átomo de 

bromo: 3580Br  

 

𝐵𝑟 80
35  

 

 

𝐵𝑟1−
 80
35  
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Exercícios 

 

1. No final da década de 1930, Otto Hahn e Fritz Strassman observaram que átomos do isótopo 235U,  ao 

serem bombardeados por nêutrons, passam por um processo de fissão nuclear, originando átomos 

mais leves. A primeira fissão identificada pode ser descrita pela equação nuclear 

235 1 141 92 1 10U n Ba Kr 3 n E 2 10 kJ / mol.Δ+ → + + = −   

 

Posteriormente, foi observado que a fissão nuclear do 235U  pode gerar diversos produtos distintos. 

Além de dois isótopos radioativos, são liberados de 2 a 5 nêutrons capazes de atingir outros núcleos 

de urânio, o que resulta em uma reação em cadeia extremamente exotérmica. 

 

Essa característica permitiu o desenvolvimento de artefatos militares como as bombas atômicas 

lançadas em Hiroshima e Nagasaki pelos EUA, durante a 2ª Guerra Mundial. Outra aplicação da fissão 

nuclear é a geração de eletricidade, que ocorre nas usinas atômicas (termonucleares). 

 

Apesar da produção de grande quantidade de energia a partir do emprego de uma pequena massa de 

U, a fissão nuclear apresenta o inconveniente de produzir isótopos radioativos, resultando no lixo 

atômico. Os resíduos formados em um reator nuclear sofrem desintegração radioativa e emitem 

radiação ionizante, bastante nociva para os seres vivos. Esses resíduos devem ser armazenados em 

recipientes com paredes de concreto ou chumbo, evitando o vazamento da radiação para o ambiente. 

 

Em 2011, houve um grande vazamento radioativo na usina japonesa de Fukushima, resultante de 

terremoto e tsunami que assolaram o país. Em consequência disso, 57 mil pessoas tiveram que 

abandonar suas casas por causa da radiação emanada da usina. Um dos principais radioisótopos 

citados pela mídia como responsável pela contaminação da água e do solo ao redor da usina é o 

137Cs.  

 

O vazamento do 137Cs  para as águas litorâneas do Japão também causou preocupação em virtude 

da contaminação do ecossistema aquático. A contaminação por esse isótopo radioativo foi constatada 

recentemente em diversos organismos marinhos, inclusive naqueles usualmente consumidos por 

humanos. 

 

Utilizando os seus conhecimentos de química e biologia e consultando a tabela periódica, responda: 

 

Determine o número de prótons e de nêutrons que constituem o núcleo do 137Cs  e faça a distribuição 

eletrônica em camadas desse átomo.  
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2. O dia 5 de novembro de 2015 foi marcado pela maior tragédia ambiental da história do Brasil, devido 

ao rompimento das barragens de rejeitos, provenientes da extração de minério de ferro na cidade de 

Mariana/MG. Laudos técnicos preliminares indicam uma possível presença de metais como cromo, 

manganês, alumínio e ferro no rejeito. 

Disponível em: http://www.ibama.gov.br/phocadownload/noticias_ambientais/laudo_tecnico_preliminar.pdf. 

Acesso em: 26/out/2016. 

 

a) Qual o símbolo químico de cada um dos metais descritos acima? 

b) Analise a distribuição eletrônica mostrada abaixo. A qual elemento químico presente no rejeito ela 

pertence? 

2 2 6 2 6 2 51s 2s 2p 3s 3p 4s 3d  

 

 

3. O nitinol é uma liga metálica incomum, formada pelos metais Ni  e Ti,  sua principal característica é ser 

uma liga com memória. Essa liga pode ser suficientemente modificada por ação de alguma força 

externa e retornar a sua estrutura original em uma determinada faixa de temperatura, conforme 

esquema a seguir. 

 

 

Escreva o nome e a distribuição eletrônica dos metais presentes no nitinol. 
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Texto para a próxima questão:  

 
 

 

4. Considerando a figura acima, que ilustra o mecanismo de funcionamento de um coração, julgue os 

itens a seguir. 

Presente na hemoglobina, o íon divalente do ferro tem seu raio iônico maior que o raio do átomo do 

ferro metálico e apresenta distribuição eletrônica 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8. 

   

5. Para que as pessoas hipertensas (pressão alta) possam levar uma vida normal, além da medicação, os 

médicos costumam prescrever dietas com baixo teor de sódio. Na verdade, esta recomendação médica 

refere-se aos íons sódio ( )Na+  que são ingeridos quando se consome principalmente sal de cozinha 

( )Na C+ −  e não ao consumo de sódio. Apesar de o átomo (Na) e de o íon ( )Na+  apresentarem nomes 

e símbolos semelhantes, eles apresentam comportamentos químicos muitos diferentes. 

 

Em relação ao contexto: 

a) Desenhe a estrutura de Lewis para a molécula de NaC .  

b) Faça a distribuição eletrônica do sódio. 

   

6. A posição dos elementos químicos na tabela periódica está associada às suas respectivas 

distribuições eletrônicas. Por exemplo, o cálcio pertence à família dos metais alcalinos terrosos e pode 

gerar um íon bivalente. 

 

Considerando essas duas espécies químicas, faça a distribuição eletrônica em subníveis de energia do 

íon 2Ca ;+  
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7. O número de elétrons do ânion 2X −  de um elemento X  é igual ao número de elétrons do átomo neutro 

de um gás nobre, esse átomo de gás nobre apresenta distribuição eletrônica igual a 2 2 6 2 61s 2s 2p 3s 3p  

e número de massa 40.  Diante disso, assinale o que for correto.  

(01) O número atômico do elemento X  é 16.     

(02) Para os átomos do elemento X,  o número quântico secundário dos elétrons do subnível 2p  é 2.     

(04) A eletrosfera dos átomos do elemento X  está dividida em 3  camadas ou níveis com energias 

definidas, onde se localizam os elétrons.    

(08) Átomos do elemento X  perdem 2  elétrons para adquirir a configuração 2X .−     

Soma: (      ) 

   

8. Considere os quatro elementos químicos seguintes e as configurações eletrônicas de seus dois níveis 

mais energéticos. 

I. 2s2 2p6 3s2 3p5 

II. 3s2 3p6 4s2 3d6 

III. 3s2 3p6 4s2 3d8 

IV. 4s2 4p6 5s1 

 

Com base nessas informações, assinale o que for correto.  

(01) O elemento I é um halogênio.    

(02) Os elementos II e III pertencem a uma mesma família.    

(04) O elemento IV possui número atômico 37.    

(08) O elemento I é mais eletronegativo do que o átomo de oxigênio.    

(16) Quando o elemento II ganha dois elétrons, o íon formado passa a ter a distribuição eletrônica do 

elemento III. No entanto, quando III perde dois elétrons, o íon formado não possui a mesma 

distribuição eletrônica de II.    

Soma: (      ) 
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9. Quando um átomo está eletricamente neutro ele possui prótons e elétrons em igual número. Contudo, 

quando um átomo neutro perde ou ganha elétrons, ele se transforma em um íon. Baseado nisso, 

assinale o que for correto.  

(01) Um íon negativo é chamado de ânion e um íon positivo é chamado de cátion.    

(02) Quando o átomo neutro de sódio origina seu cátion monovalente, observa-se a diminuição de 

uma unidade em sua massa atômica.    

(04) O cátion Ca2+ (dado: Ca, Z = 20) é constituído por 20 prótons e 18 elétrons.    

(08) Dado que para o Cℓ, Z = 17, a distribuição eletrônica do ânion Cℓ– é 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6.    

Soma: (      ) 

 

 

10. Depois de mais de uma década de seu descobrimento, o elemento de número atômico 112 foi aceito 

oficialmente na tabela e recebeu, temporariamente, o nome de ununbium (ou unúmbio, que em latim 

quer dizer 112). Ele é superpesado e altamente instável – existe por apenas alguns milionésimos de 

segundo e depois se desfaz.  

Demorou muito para que a descoberta da equipe alemã do Centro para Pesquisa de Íons Pesados, 

liderada por Sigurd Hofmann, fosse reconhecida oficialmente pela União Internacional de Química Pura 

e Aplicada (IUPAC, em inglês). É que sua existência teve que ser confirmada de maneira independente 

– até agora apenas quatro átomos foram observados.  

Hofmann começou sua busca por elementos para a tabela periódica em 1976. Para criar o elemento 

112, a equipe de Hofmann usou um acelerador de partículas com 120 metros de comprimento para 

lançar um fluxo de íons de zinco contra átomos de chumbo. Os núcleos dos dois elementos se fundiram 

para formar o núcleo do novo elemento.  

Estes núcleos muito grandes e pesados também são muito instáveis. Eles começam a se desintegrar 

pouco depois de formados. Isso libera energia, que os cientistas podem medir para descobrir o 

tamanho do núcleo que está se desfazendo.  

Disponível em: <http://noticias.terra.com.br/ciencia/interna/0,,OI3818860-EI238,00.html>. Acesso em: 11 jun. 2009. (Texto 

adaptado) 

Com base nas informações acima, é CORRETO afirmar que:  

(01) Este novo elemento químico de número atômico 112 será classificado como um elemento de 

transição.    

(02) O elemento químico de número atômico 112 pertence ao período 7 e à coluna 12 ou 2B da 

classificação periódica dos elementos.    

(04) Os dois núcleos que se fundiram para formar o núcleo deste novo elemento foram o do íon Cd2+ e 

o do átomo de Pb.    

(08) Um átomo deste novo elemento terá maior raio que um átomo do elemento frâncio.    

(16) O nome definitivo deste novo elemento de número atômico 112 será definido pela IUPAC para 

substituir o nome provisório ununbium.    

(32) Seu número de massa será calculado através da soma dos 30 prótons do zinco e dos 82 prótons 

do chumbo.    

(64) Seu subnível de maior energia da distribuição eletrônica é 7s2.    

Soma: (      ) 
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Gabarito 

 

1. A partir da informação obtida na tabela periódica do número de prótons do césio, vem: 

137
55 Cs : Z 55 (55 prótons)

A Z n

137 55 n

n 82 nêutrons

=

= +

= +

=

 

 

Utilizando o diagrama de distribuição eletrônica, teremos: 

 

 

Em subníveis energéticos: 

2 2 6 2 6 2 10 6 2 10 6 1
55Cs : 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s  

 

Em camadas: 

2

2 6

2 6 10

2 6 10

2 6

1

K 1s 2 e

L 2s 2p 8 e

M 3s 3p 3d 18 e

N 4s 4p 4d 18 e

O 5s 5p 8 e

P 6s

−

−

−

−

−

= =

= =

= =

= =

= =

=

 

 

2.  

a) Cromo 
(Cr),

 manganês 
(Mn),

 alumínio (
(A )

) e Ferro 
(Fe).

 

b) A distribuição: 2 2 6 2 6 2 51s 2s 2p 3s 3p 4s 3d , Z 25,=  pertence ao elemento manganês: 25Mn.  
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3. Teremos: 

2 2 6 2 6 2 8
28

2 2 6 2 6 2 2
22

Ni 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d

Ti 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d

=

=
 

 

4. Incorreto. Presente na hemoglobina, o íon divalente do ferro tem seu raio iônico menor que o raio do 

átomo do ferro metálico e apresenta distribuição eletrônica: 

2 2 6 2 6 2 6
26

2+ 2 2 6 2 6 6
26

Fe = 1s  2s  2p  3s  3p  4s  3d

Fe  = 1s  2s  2p  3s  3p  3d
 

 

5.  

a) Observe a estrutura a seguir: 

 

b) 
2 2 6 1

11Na 1s 2s 2p 3s=
 

 

6. 
2 2 2 6 2 6

20Ca :1s  2s  2p  3s  3p+

 

 

7. 01 + 04 = 05. 

(01) Correta. O ânion 2X −  possui de acordo com a distribuição eletrônica 18 elétrons, caso ele se torne 

neutro ficará com 16 elétrons para 16 prótons. 

(02) Incorreta. O número quântico secundário do subnível p será 1. 

(04) Correta. O átomo X possui a configuração eletrônica: 2 2 6 2 41s 2s 2p 3s 3p ,  com 3 níveis ou camadas 

eletrônicas, com energias definidas, onde estão distribuídos os elétrons. 

(08) Incorreta. Os átomos do elemento X, ganham 2 elétrons para adquirir configuração 2X .−    

 

8. 01 + 04 + 16 = 21. 

Análise das afirmações: 

(01) Correta. O elemento I é um halogênio (sete elétrons de valência).   

(02) Incorreta. Os elementos II e III pertencem não a uma mesma família: 

II. 3s2 3p6 4s2 3d6 (Ferro) 

III. 3s2 3p6 4s2 3d8 (Níquel) 

(04) Correta. O elemento IV possui número atômico 37 (1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2  3d10 4p6 5s1). 

(08) Incorreta. O elemento I (cloro) é menos eletronegativo do que o átomo de oxigênio (2 camadas), 

pois tem maior raio atômico (3 camadas).   

(16) Correta. Quando o elemento II ganha dois elétrons, o íon formado passa a ter a distribuição 

eletrônica do elemento III. No entanto, quando III perde dois elétrons, o íon formado não possui a 

mesma distribuição eletrônica de II.   
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9. 01+ 04 + 08 = 13 

Análise das afirmações: 

(01) Correta. Íons são partículas carregadas eletricamente, os ânions são negativos e os cátions são 

positivos. 

(02) Incorreta. A perda de elétrons não provoca perda significativa de massa. 

(04) Correta. 

20Ca = 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 = 20 e- 

20Ca2+ = 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 = 18 e- 

(08) Correta. 

17Cℓ = 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 = 17 e- 

17Cℓ- = 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 = 18 e-   

 

10. 01 + 02 + 16 = 19 

(01) Afirmação correta; este novo elemento químico de número atômico 112 será classificado como 

um elemento de transição.   

(02) Afirmação correta; o elemento químico de número atômico 112 pertence ao período 7 e à coluna 

12 ou 2B da classificação periódica dos elementos.   

(16) Afirmação correta.;o nome definitivo deste novo elemento de número atômico 112 será definido 

pela IUPAC para substituir o nome provisório ununbium.   
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História da Tabela Periódica 

 

Resumo 

 

A Tabela Periódica atualmente é adotada no mundo inteiro segue padrões estabelecidos pela IUPAC 

(sigla em inglês da União Internacional de Química Pura e Aplicada), mas a sua elaboração perdurou por 

muitos anos e embora o químico russo Dmitri Mendeleiev seja frequentemente citado como o inventor da 

Tabela Periódica, outros cientistas antes dele já vinham tentando elaborar um sistema de classificação dos 

elementos químicos. 

  

Dalton 
  

 
Elementos em ordem crescente de massas atômicas 

 

A primeira tentativa de organização foi feita no início do século XIX, pelo químico e físico inglês John 

Dalton (o mesmo do modelo atômico).  

Dalton listou os elementos conhecidos em ordem crescente de massas atômicas, descrevendo as 

propriedades de cada um e os compostos formados por eles. Entretanto, essa classificação não fazia sentido, 

já que deixava bastante afastados entre si elementos com propriedades muito semelhantes. 

  
 
 
 

http://www.tabelaperiodicacompleta.com/
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As tríades de Döbereiner 

Em 1829, foi a vez do químico alemão Johann Wolfgang Döbereiner. Ele analisou os elementos cálcio, 

estrôncio e bário, e percebeu que a massa do átomo de estrôncio correspondia, aproximadamente, à média 

dos valores das massas atômicas do cálcio e do bário. O químico observou que essa relação também se dava 

em outra tríades, como enxofre/selênio/telúrio e cloro/bromo/iodo. 

Döbereiner foi o primeiro cientista a relacionar os elementos químicos conhecidos com base em um 

determinado critério, entretanto, suas observações não foram tidas como relevantes pela comunidade 

científica da época. Uma das falhas do seu método é que muitos metais não podiam ser agrupados em 

tríades. 

  

O parafuso telúrico de Chancourtois 

No ano de 1862, o geólogo e mineralogista francês Alexandre de Chancourtois resolveu propor uma 

organização dos elementos químicos conhecidos na época para facilitar a aplicação deles na mineralogia. 

A tabela de Chancourtois foi denominada de parafuso telúrico. 

 
Parafuso telúrico proposto por Chancourtois 

Chancourtois distribuiu os elementos (pontos escuros na imagem) químicos em ordem crescente de 
massa atômica ao longo de uma faixa espiral existente em um cilindro. Com essa organização, Chancourtois 
observou que os elementos posicionados na mesma linha vertical apresentavam propriedades químicas 
semelhantes. 
 

A Lei das Oitavas de Newlands 

John A. R. Newlands (1838-1898), professor de química e industrial inglês, idealizou a classificação 

dos elementos pela ordem crescente de massa atômica, em grupos de 7 e dispostos lado a lado. Logo 

percebeu que as propriedades químicas eram semelhantes ao primeiro e oitavo elementos – a contar da 

esquerda para a direita -, como as notas musicais que se repetem a cada oitava. Nessa forma de classificação, 

a cada oito elementos as propriedades se repetiam, por isso a proposta de Newlands recebeu o nome de Lei 

das Oitavas. 

 
Elementos organizados conforme a Lei das Oitavas 

http://www.tabelaperiodicacompleta.com/elemento-quimico/enxofre
http://www.tabelaperiodicacompleta.com/elemento-quimico/selenio
http://www.tabelaperiodicacompleta.com/elemento-quimico/telurio
http://www.tabelaperiodicacompleta.com/elementos-quimicos
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Entretanto, o modelo só se mostrava coerente até chegar ao cálcio e não valia para os elementos que 

vinham depois dele conforme a ordem crescente de massas atômicas. Apesar disso, hoje ele é reconhecido 

como o cientista que trouxe a noção de periodicidade para o campo da química, e seu trabalho é tido como 

precursor do de Mendeleiev. 

A Tabela Periódica de Meyer  
Químico e médico alemão, Julius Lothar Meyer nasceu a 19 de agosto de1830, em Varel, na Alemanha, 

e faleceu a 12 de abril de 1895, em Tubinga.  

Em 1869 Lothar Meyer propôs simultaneamente ao químico russo Dimitri Mendeleyev, de forma 

independente, um trabalho muito semelhante no que desrespeito às conclusões a que chegaram. 

Meyer estudou as propriedades físicas dos elementos e Mendeleyev as propriedades químicas.  

Ambos elaboraram uma disposição dos elementos na tabela periódica muito mais extensiva que as 

anteriores, baseada na repetição regular e periódicas suas propriedades.  

Nesta disposição, os elementos eram colocados em várias filas, de forma que os de características 

iguais aparecessem uns por baixo dos outros, formando assim um grupo de elementos determinados. Cada 

átomo tinha um número de ordem (Z) correlativo.  

 

A Tabela Periódica de Mendeleiev 

Dimitri Mendeleiev foi um químico russo que ficou conhecido como o pai da Tabela Periódica. Sua 

dedicação à sistematização dos elementos químicos começou em 1860, quando ele iniciou um trabalho de 

agrupamento dos elementos de acordo com suas propriedades comuns. Certa ocasião, após ter passado 

alguns dias revisando exaustivamente todo o seu conhecimento químico e as tentativas de sistematização já 

feitas por outros cientistas, ele começou a escrever os elementos agrupando-os conforme as propriedades 

químicas que eles apresentavam. O problema era que essa classificação juntava elementos de massas 

atômicas muito distantes entre si. 

As coisas começaram a ficar mais claras para Mendeleiev quando ele teve a ideia de associar a 

classificação dos elementos ao seu jogo de cartas preferido: o jogo de paciência. Ele tomou uma série de 

fichas de papel e começou a escrever em cada uma delas o nome de um elemento, acompanhado de sua 

massa atômica e propriedades químicas. Terminado o “baralho” de elementos químicos, Mendeleiev 

começou a ordenar os cartões como se faz no jogo de paciência: os elementos de propriedades químicas 

semelhantes eram como cartas pertencentes ao mesmo naipe, e dentro de cada um desses “naipes” a ordem 

crescente de massas atômicas era como a ordem numérica crescente das cartas. Foi então que, vencido pelo 

cansaço, adormeceu sobre a mesa de estudo e teve um sonho. “Vi num sonho uma tabela em que todos os 

elementos se encaixavam como requerido. Ao despertar, escrevi-a imediatamente numa folha de papel”, 

contou Mendeleiev depois. 

Ao acordar e transpor para o papel o que havia sonhado, Mendeleiev percebeu a lógica por trás do 

esquema: quando os elementos são listados em ordem crescente de massas atômicas, as propriedades 

químicas apresentadas por eles se repetem periodicamente. Por essa razão, ele chamou o modelo de Tabela 

Periódica dos Elementos. 

Duas semanas depois de ter feito a descoberta, Mendeleiev apresentou-a à comunidade científica 

publicando o artigo intitulado “Um sistema sugerido dos elementos”. O ano era 1869.  
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Tabela Periódica do Elementos elaborada por Mendeleiev 

 

Moseley e os números atômicos 

Em 1913, o físico inglês Henry Gwyn Jeffreys Moseley (1887-1915) provou experimentalmente que as 

propriedades dos elementos variam periodicamente de acordo com o número atômico (Z), que é o número 

de prótons em seu núcleo atômico. Com isso, a Tabela Periódica de Mendeleyev foi atualizada e passou a 

apresentar a ordem adotada hoje, que em vez de ser em ordem crescente de massa atômica, os elementos 

estão dispostos em ordem crescente de número atômico.  

Desde a contribuição de Moseley, o número atômico foi consolidado como critério básico da Tabela 

Periódica, válido até hoje. A Tabela vem sendo alterada apenas pela adição de elementos descobertos ou 

sintetizados e pelo ajuste dos valores das massas atômicas quando se chega a um valor mais preciso. 
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Seaborg e os elementos transurânicos 

 

 
Glenn Seaborg 

 

A última grande alteração aplicada à Tabela Periódica foi resultado do trabalho de Glenn Theodore 

Seaborg. Dentro do Projeto Manhattan, que trabalhava para desenvolver a bomba atômica, Seaborg foi chefe 

da divisão que lidava com os elementos transurânicos (ou seja, os elementos com número atômico superior 

a 92, que é o número atômico do urânio). Ao lado de E. M. McMillan, J. W. Kennedy e A. C. Wahl, o cientista 

americano descobriu o plutônio. Depois descobriu outros quatro elementos transurânicos e participou da 

descoberta de mais cinco. 

Em 1944, Seaborg levantou a hipótese de que os elementos com número atômico superior ao do actínio 

(que é igual a 98) formavam uma série de elementos semelhante à série dos lantanídeos. A partir dessa 

hipótese foi possível explicar propriedades químicas de alguns elementos já conhecidos e até a de outros que 

ainda não tinham sido identificados. Em 1945, o cientista publicou uma versão da Tabela Periódica que incluía 

os elementos transurânicos recentemente descobertos. A configuração dessa Tabela diferia da anterior por 

trazer a série dos actinídeos abaixo da série dos lantanídeos. Em 1951, Seaborg recebeu o Prêmio Nobel de 

Química. O elemento 106 Tabela Periódica chama-se seabórgio em homenagem a ele. 
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Exercícios 

 

1. Em 1869, Mendeleev ordenou os elementos em função de suas massas atômicas crescentes, 

respeitando suas propriedades químicas. O trabalho foi tão importante que ele chegou a prever a 

existência de elementos que ainda não haviam sido descobertos. Em um comunicado à imprensa no 

dia 30 de dezembro de 2015, a União Internacional de Química Pura e Aplicada (Iupac) e a União 

Internacional de Física Pura e Aplicada (Iupap) reconheceram oficialmente a existência de quatro 

elementos químicos descobertos nos últimos anos. Os quatro novos elementos da Tabela Periódica 

foram produzidos artificialmente e denominados Nihonium (símbolo Nh  e elemento 113),  Moscovium 

(símbolo Mc  e elemento 115),  Tennessine (símbolo Ts  e elemento 117)  e Oganesson (símbolo Og  

e elemento 118).  Com base na tabela periódica atual, é correto afirmar que:  

a) A maior ou menor facilidade com que o átomo de um elemento perde elétrons é importante para 
determinar seu comportamento. A energia de ionização de um elemento é a energia necessária 
para remover um elétron do átomo desse elemento no estado gasoso, passando, assim, o átomo, 
para um estado de estabilidade.    

b) A maioria dos elementos de transição possui características semelhantes às dos outros metais, 
como condutibilidade térmica e elétrica e brilho, além de apresentarem ampla variação de dureza 
e de temperatura de fusão e ebulição. Os átomos dos elementos de transição geralmente formam 

compostos coloridos e apresentam o elétron de maior energia no subnível f.     

c) As propriedades periódicas estão relacionadas com a possibilidade de os átomos de um elemento 
interagirem com os átomos de outros elementos, causando modificações em suas eletrosferas, o 
que significa que a eletrosfera define o comportamento químico dos átomos.    

d) Quando dois átomos estão ligados, há interação elétrica de atração entre os núcleos dos átomos 
e os elétrons da última camada de ambos. A eletropositividade está associada à energia gerada a 
partir da saída de um elétron num átomo do elemento no estado gasoso.    

e) Os constituintes dos blocos s e p são conhecidos, também, como elementos representativos, em 
função da similaridade entre muitas propriedades decorrentes do caráter regular das suas 
configurações eletrônicas. Os elementos representativos são os elementos cujo subnível de 
menor energia da distribuição eletrônica de seus átomos é s  ou p.     
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2. Marvel Agent Carter é uma série de televisão, que narra as aventuras de Peggy Carter lutando contra os 

vilões e o machismo da sociedade no final da década de 1940. Em um dos episódios, ao buscar um 

equipamento escondido em um laboratório, Vernon Masters, agente do FBI, encontra-o atrás de uma 

tabela periódica, conforme a imagem a seguir: 

 

A produção da série cometeu um erro de contexto ao utilizar uma tabela periódica com informações 
não disponíveis à época. 
Qual das alternativas a seguir corresponde ao equívoco?  

a) A presença do hidrogênio como elemento do grupo IA é equivocada e deve ser evitada, pois não é 
um metal alcalino.    

b) A posição do Frâncio (Fr)  o coloca como o elemento químico de maior eletronegatividade.    

c) Apresenta incoerência quanto à posição do lantânio e actínio que fazem parte do bloco d da 
classificação periódica.    

d) Apresenta incoerência quanto à presença de elementos transurânicos que não eram conhecidos 

na década de 1940 e 1950, como o siabórgio (Sg)  e o darmstádio (Ds).     

e) Os metais Ferro 26( Fe),  Cobalto 27( Co),  Níquel 28( Ni),  e Cobre 29( Cu),  contrariam a 

distribuição pela Lei Periódica.     
 

 

3. Considere as seguintes afirmações: 

I. A Tabela Periódica atual é mais semelhante à Classificação Periódica proposta por Newlands do 

que a proposta por Mendeleev. 

II. A energia de ionização de um halogênio é maior do que a de um metal alcalino. 

III. Quanto maior a diferença de eletronegatividade de dois elementos, maior o caráter iônico da 

ligação entre eles. 

IV. Os elementos da família IIA da Tabela Periódica tendem, nas reações, a formar íons de número de 

carga 2-. 

Dessas afirmações são corretas, SOMENTE  

a) I e II    

b) I e IV    

c) II e III    

d) II e IV    

e) III e IV    



 
 

 

 

8 

Química 
 

4. A tabela periódica, segundo Mendeleev 

Dimitri Ivanovich Mendeleev (1834-1907) nasceu na Sibéria, sendo o mais novo de dezessete irmãos. 

Mendeleev foi educado em St. Petersburg e, posteriormente, na França e na Alemanha. Conseguiu o 

cargo de professor de química na Universidade de St. Petersburg. Escreveu um livro de química 

orgânica em 1861. 

"Mendeleev, o pai da tabela periódica. Através dos seus estudos, foi possível desenvolver o modelo 

atual da tabela." 

 MERCK. "História da tabela periódica". Disponível em: <http://200.220.14.52/tpie/htp_fr.htm> Acesso em: 24 maio 2006. 

 

Várias propriedades físicas e químicas dos elementos podem ser constatadas e até mesmo previstas, 

com base nas regularidades observadas na tabela periódica. Sobre este assunto, julgue as seguintes 

afirmações. 

I. A primeira versão da Lei Periódica, creditada ao químico russo Dimitri Ivanovich Mendeleev, pode 

ser assim enunciada: "Algumas propriedades físicas e químicas dos elementos variam 

periodicamente em função de suas massas atômicas." 

II. Moseley, através do estudo dos espectros de emissão de vários elementos, comprovou que certas 

propriedades dos elementos variam periodicamente em função dos números atômicos crescentes 

e não dos números de massa. 

III. De acordo com os experimentos de Moseley, embora o telúrio apresente um menor número 

atômico, ele deve ser colocado na tabela depois do iodo por apresentar uma maior massa atômica. 

 

Assinale a alternativa CORRETA:  

a) Apenas as afirmações I e II são verdadeiras.    

b) Apenas as afirmações II e III são verdadeiras.    

c) Apenas as afirmações I e III são verdadeiras.    

d) Todas as afirmações são verdadeiras.    
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5. A tabela periódica é uma notável realização da ciência. Ela ajuda a organizar o que de outra forma seria 

um arranjo confuso dos elementos e de suas propriedades. A base da classificação periódica atual é a 

tabela do químico russo Mendeleev, proposta em 1869, com a diferença de que as propriedades dos 

elementos variam periodicamente com seus números atômicos e não com os pesos atômicos. 

 

 

Analisando a classificação periódica, mesmo sem conhecer todos os elementos que ela apresenta, é 

possível afirmar que  

a) os não metais podem ser deformados com golpes de martelo.    

b) os metais alcalino-terrosos são mais densos que os metais alcalinos.    

c) os halogênios, em condições normais de temperatura e pressão, são líquidos coloridos.    

d) o oxigênio e o nitrogênio são gases à temperatura ambiente e seus átomos apresentam seis 
elétrons na camada mais externa.    

e) os elementos de uma mesma família da classificação periódica possuem propriedades 
semelhantes porque eles ocorrem no mesmo lugar da Terra.    
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6. Welcome to the International Union of Pure and Applied Chemistry 

Discovery and Assignment of Elements with Atomic Numbers 113,  115,  117  and 118  

IUPAC announces the verification of the discoveries of four new chemical elements: The 7th  period of 

the periodic table of elements is complete. 

 

 

Foi assim que, em 30 de dezembro de 2015, a IUPAC (sigla, em inglês, de International Union of Pure 

and Applied Chemistry) anunciou, formalmente, a inclusão de novos elementos na Tabela Periódica: 

Unúntrio 113( Uut),  Unumpêntio 115( Uup),  Ununséptio 117( Uus)  e Ununóctio 118( Uuo).  

 

Esses novos elementos transurânicos possuem grandes núcleos e são  

a) naturais e de peso atômico elevado.    

b) artificiais e altamente radioativos.    

c) isoeletrônicos e isótopos entre si.    

d) estáveis com semelhança no tempo de vida.    
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7. A tabela periódica ganhou quatro novos elementos químicos, conforme anunciado pela União 

Internacional de Química Pura e Aplicada (IUPAC). Por enquanto, os elementos são identificados por 

nomes temporários e pelos números atômicos 113, 115, 117 e 118, mas deverão ganhar nomes e 

símbolos permanentes. A IUPAC convidou os descobridores dos elementos do Japão, Rússia e Estados 

Unidos para apresentarem sugestões.  
Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/pesquisa-e-inovacao/noticia/2016-01/tabela-periodica-ganha-quatro-novos-

elementos-quimicos-0>. Acesso em: 16 de março de 2016  

 

O texto faz referência aos avanços ocorridos na descoberta de novos elementos artificiais que, pelo 

menos até o momento, completam a tabela periódica atual. Esses elementos artificiais possuem um 

núcleo atômico bastante pesado e instável, mas que diferem no valor de número de prótons, que é a 

identidade de cada elemento. Considerando a estrutura atômica da matéria e o estudo das 

propriedades periódicas, observa-se que esses elementos:  

a) devem ter seus valores de eletronegatividade mais acentuados à medida que se localizem mais à 
direita da tabela periódica em um mesmo período, com o elemento de número atômico 118 sendo 
o de mais alto valor.    

b) devem possuir valores de energia de ionização mais acentuados que os metais localizados no 
mesmo período.    

c) devem possuir suas distribuições eletrônicas tendo o subnível “ f ” como camada de valência, pois 
são átomos de elementos que possuem muitos elétrons.    

d) quando derivados da união de dois núcleos atômicos menores, sofrem um processo conhecido 
por fissão nuclear.    

e) apresentam o valor 2 para o número quântico azimutal do subnível mais energético de suas 
distribuições eletrônicas.     

   

 

8. A ciência usa o recurso de modelos para explicar os fenômenos observados. Em muitas situações o 

modelo de Dalton para o átomo é suficiente para entender alguns fenômenos, mas a razão da 

periodicidade das propriedades físicas e químicas na Tabela Periódica só foi possível a partir do 

modelo de Bohr. Com relação às propriedades na Tabela Periódica atual, pode-se afirmar que:  

a) para cada coluna na Tabela Periódica, de acordo com o modelo de Bohr, os elétrons começam a 
preencher um novo nível de energia.    

b) a primeira energia de ionização corresponde ao elétron mais fortemente ligado ao núcleo.    

c) ao longo de um período, o raio atômico diminui. Portanto, a energia de ionização também diminui.    

d) de acordo com o modelo de Bohr, a primeira energia de ionização do sódio (Na)  é maior que a 

primeira energia de ionização do cloro (C ).     

e) a variação das energias de ionização observada ao longo da Tabela Periódica está relacionada às 
distâncias dos elétrons ao núcleo.   
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9. Dmitri Mendeleiev, químico russo (1834–1907), fez prognósticos corretos para a tabela periódica, mas 

não soube explicar por que ocorriam algumas inversões na ordem dos elementos. Henry Moseley 

(1887–1915), morto em combate durante a primeira guerra mundial, contribuiu de maneira efetiva para 

esclarecer as dúvidas de Mendeleiev ao descobrir experimentalmente   

a) o número atômico dos elementos da tabela periódica.     

b) a primeira lei de recorrência dos elementos químicos.     

c) os gases nobres hélio e neônio.     

d) o germânio, batizado por Mendeleiev de eka-silício.     

   

 

10. Leia o texto abaixo. 
O programa Globo Ciência que foi ao ar no dia 24 de março de 2012 prestou uma homenagem ao 

químico Dmitri Mendeleev, um dos pais da tabela periódica. O repórter do programa entrevistou o 

Professor Ângelo da Cunha Pinto, do Instituto de Química da UFRJ, e lhe fez a seguinte pergunta: 

“Professor, o que mudou desde a época de Mendeleev? Os elementos químicos hoje são utilizados em 

maior quantidade, em maior frequência?”. E o Professor respondeu: “Os elementos químicos são 

praticamente os mesmos, só que naquela época eram conhecidas milhares e milhares de substâncias, 

e hoje nós conhecemos milhões e milhões de substâncias e esses elementos estão presentes nessas 

novas substâncias que são produzidas a cada dia”. 

Em relação ao texto, é CORRETO afirmar que  

a) o professor quis dizer que o número de substâncias conhecidas aumentou devido à descoberta 
de novos elementos químicos.    

b) um grande número de substâncias foi descoberto com o tempo em comparação com os 
elementos químicos.    

c) se os elementos químicos constituem as substâncias, então quanto mais substâncias existirem, 
novos elementos deverão constituí-las.    

d) Mendeleev descobriu todos os elementos químicos e organizou-os de acordo com suas 
propriedades na tabela periódica.    
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Gabarito 

 

1. C 

a) Incorreta. A energia de ionização de um elemento é a energia necessária para remover um elétron 
do átomo desse elemento no estado gasoso transformando-o num cátion:  

− ++ ⎯⎯→ +(g) (g) (g)E E.I. e E .  

b) Incorreta. Os átomos dos elementos de transição interna apresentam o elétron de maior energia no 

subnível f  e os átomos de elementos de transição externa apresentam o elétron de maior energia 
no subnível d.  

c) Correta. As propriedades periódicas estão relacionadas com a possibilidade de os átomos de um 
elemento interagirem com os átomos de outros elementos, causando modificações em suas 
eletrosferas, o que significa que a eletrosfera define o comportamento químico dos átomos de 
acordo com o modelo de distribuição por camadas. 

d) Incorreta. A eletropositividade está associada à energia de ionização (E.I.).   

− ++ ⎯⎯→ +(g) (g) (g)E E.I. e E .  

Quanto menor a energia de ionização, mais eletropositivo será o elemento químico. 

e) Incorreta. Os elementos representativos são os elementos cujo subnível de maior energia da 
distribuição eletrônica de seus átomos é s  ou p.    

 

2. D 

A tabela apresenta os elementos transurânicos: siabórgio (Sg)  e o darmstádio (Ds)  que só foram 

descobertos em 1974 e 1994, respectivamente.   
 

3. C 

A energia de ionização cresce para direita e pra cima.  
Quanto maior a diferença de eletronegatividade entre dois átomos que estão ligados, maior é o caráter 
iônico da ligação. 
 

4. A 

A tabela periódica tem esse nome justamente por respeitar a periodicidade em algumas propriedades. 
A tabela de Moseley também se organizava de forma a procurar características periódicas entre os 
elementos até então descobertos. 
 

5. B 

Para medirmos a densidade de um elemento químico devemos dividir a massa de um mol de átomos pelo 
volume ocupado por esta quantidade de átomos: 

=
M(molar)

d
V (molar)

 

De maneira imprecisa pode-se generalizar, que a densidade aumenta no sentido do elemento químico 
ósmio, consequentemente a densidade dos metais alcalino-terrosos é maior do que os metais alcalinos: 

 

Dentre os elementos destacam-se, como os mais densos, o ósmio (Os) (d = 22,61 g/cm3) e o irídio (Ir) (d 

= 22,65 g/cm3).   
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6. B 

Teoricamente ou experimentalmente, os elementos transurânicos citados no texto

113 115 117 118( Uut, Uup, Uus e Uuo)  são artificiais e apresentam elevados números atômicos (possuem 

grandes núcleos) sendo altamente radioativos.   

 

7. B 

Genericamente, num mesmo período da tabela periódica, quanto mais à direita o elemento químico 

estiver posicionado, menor o raio e maior o valor da primeira energia de ionização.   

 

8. E 

a) Incorreta. Para cada período, tem-se um nível de energia. 

b) Incorreta. Corresponde ao elétron mais fracamente ligado ao núcleo. 

c) Incorreta. A medida que o raio diminui, a atração entre o núcleo positivo e os elétrons aumenta 
aumentando, consequentemente, a energia de ionização. 

d) Incorreta. A 1ª Energia de Ionização do sódio e menor que do cloro, pois o átomo de sódio, possui 
tendência em doar elétrons e o cloro receber elétron. 

e) Correta. Pois a medida que o raio diminui, maior será a atração dos elétrons, fazendo com a energia 
de ionização aumente.   

 

9. A 

a) Correta. Henry Moseley utilizando a técnica de difração de raio X, descobriu que os átomos de um 
mesmo elemento apresentam o mesmo número de prótons. 

b) Incorreta. A primeira lei de recorrência foi proposta pelo próprio Dmitri Mendeleiev, 

c) Incorreta. O elemento químico Hélio (He)  foi investigado pela primeira vez pelo astrônomo francês 

Pierre-Jules-César e confirmada alguns anos depois pelo o astrônomo inglês Norman Lockyer, que 
observou uma nova linha espectral, que não era de nenhum elemento químico, até então conhecido, 
atribuindo a um novo elemento químico que chamou de hélio. O neônio foi descoberto pelos químicos: 
Willian Ramsey e Morris Willian Travers que obtiveram argônio impuro numa destilação fracionada de 
ar liquefeito. 

d) Incorreta. O germânio foi descoberto pelo químico alemão Clemens Winkler, no ano de 1886.   
 

10. B 

A resposta pode ser justificada pelo seguinte trecho: “Os elementos químicos são praticamente os 
mesmos, só que naquela época eram conhecidas milhares e milhares de substâncias, e hoje nós 
conhecemos milhões e milhões de substâncias”.   
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Números quânticos 

 

Resumo 

 

Os estados energéticos dos elétrons: 

Os cientistas, atualmente, identificam os elétrons por seu conteúdo de energia. Por meio de cálculos 

matemáticos, chegou-se à conclusão de que os elétrons se dispõem ao redor do núcleo atômico, de acordo 

com o diagrama energético abaixo: 

 

 

Níveis energéticos 

São as sete “escadas” que aparecem no diagrama anterior e onde os elétrons têm um conteúdo de energia 

crescente. Esses níveis correspondem às sete camadas (K, L, M, N, O, P e Q) do modelo de Rutherford-Bohr. 

Atualmente, eles são identificados pelo chamado número quântico principal (n), que é um número inteiro, 

variando de 1 a 7. 

 

Subníveis energéticos 

São os “degraus” de cada escada existente no diagrama anterior. De cada degrau para o seguinte há, também, 

aumento no conteúdo de energia dos elétrons. Esses subníveis são identificados pelo chamado número 

quântico secundário ou azimutal (l), que assume os valores 0, 1, 2 e 3, mas que é habitualmente designado 

pelas letras s, p, d, f, respectivamente.  

Note que, no diagrama anterior, nós já escrevemos um “endereço” sobre cada degrau. Assim, por exemplo, se 

for mencionada a posição 3p, devemos saber que se trata do segundo degrau da terceira escada, no tocante 

ao nível de energia. 
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Orbitais  

Completando o modelo atual da eletrosfera, devemos acrescentar que cada subnível comporta um número 

diferente de orbitais, de acordo com o diagrama energético mais completo que mostramos a seguir: 

 
Nesse diagrama, cada orbital é representado simbolicamente por um quadradinho. Vemos que os subníveis 

(“degraus”) s, p, d, f, contêm sucessivamente 1, 3, 5, 7 (sequência de números ímpares) orbitais. Os orbitais 

são identificados pelo chamado número quântico magnético (Ml ou m). Num dado subnível, o orbital central 

tem o número quântico magnético igual a zero; os orbitais da direita têm m % "1, "2, "3; os da esquerda têm m 

= -1, -2, -3, como está exemplificado abaixo: 

 

 

 

Spin  

Cálculos matemáticos provaram que um orbital comporta no máximo dois elétrons. Os elétrons podem girar 

no mesmo sentido ou em sentidos opostos, criando campos magnéticos que os repelem ou os atraem. Essa 

rotação é conhecida como spin (do inglês to spin, girar): 

 

 

 

 



 
 

 

 

3 

Química 
 

Princípio da exclusão de Pauli:  

 

Um orbital comporta no máximo dois elétrons, com spins contrários. 

Desse modo, a atração magnética entre os dois elétrons contrabalança a repulsão elétrica entre eles. O spin 

é identificado pelo chamado número quântico de spin (Ms ou s), cujos valores são:  +12 e -12 . 

 

Normalmente, a representação dos elétrons nos orbitais é feita por meio de uma seta: 

↑ representa, por convenção, um elétron com spin negativo, e ↓ representa, por convenção, um elétron com 

spin positivo. 

 

A identificação dos elétrons  

Resumindo, podemos dizer que cada elétron da eletrosfera é identificado por seus quatro números quânticos:  

• o número quântico principal: n  

• o número quântico magnético: m ou Ml  

• o número quântico secundário: l  

• o número quântico do spin: s ou Ms Por exemplo, os dois elétrons do elemento hélio têm os seguintes 

números quânticos: 

 

 

 

Como segundo exemplo, a configuração abaixo: 

n=3;l=1;m= -1;s= -12 

Esse elétron será representado simbolicamente por: 

 

 

 

Pode-se dizer que um elétron é localizado por seus quatro números quânticos. Num átomo, não existem dois 

elétrons com os quatro números quânticos iguais.  

 

No preenchimento dos orbitais, outra regra importante é a chamada regra de Hund ou da máxima 

multiplicidade: 

 

Em um mesmo subnível, de início, todos os orbitais devem receber seu primeiro elétron, e só depois cada 

orbital irá receber seu segundo elétron. 
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Assim, a ordem de entrada dos seis elétrons num orbital do tipo p será: 

 

 

 

• elétron mais afastado do núcleo (ou elétron de valência) é aquele com maior valor do número quântico 

principal (n);  

• elétron mais energético é aquele situado no nível (n) ou subnível (l) de maior energia, o que é dado pela 

soma  n+l .  
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Exercícios 

 

1. Sabendo-se que 48
22 Ti  e 51

23 V  são, respectivamente, isóbaro e isótono de um nuclídeo X,  determine 

para o íon hipotético 1X :−   

a) a configuração eletrônica;  

b) a camada de valência;  

c) todos os números quânticos do elétron mais energético.  

   

 

2. O elemento X tem dois isótopos estáveis. Um de tais isótopos é isótono do nuclídeo 108
46Q  e isóbaro 

do nuclídeo 109
48Z .  Com base nestas informações responda: 

a) Qual o número atômico de X? 

b) A que grupo e período da Tabela Periódica pertence o elemento X? 

c) Qual a configuração eletrônica de X no estado fundamental? 

d) Quais são os números quânticos principal, azimutal e magnético do elétron desemparelhado na 

configuração descrita no item c?  

   

 

3. Assinale o que for correto.  

(01) Os números quânticos de spin variam de −  a ,+  passando por zero.    

(02) O número quântico magnético indica a energia do elétron no subnível.    

(04) O número quântico principal indica a energia do elétron no orbital.    

(08) O movimento do elétron ao redor do núcleo atômico gera um campo magnético externo, e o 

movimento do elétron em torno de seu próprio eixo gera outro campo magnético.    

(16) A região de máxima probabilidade de se encontrar o elétron em um subnível s é uma região 

esférica.    

Soma: (      ) 
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4. Com relação à estrutura atômica e à distribuição eletrônica, assinale o que for correto. 

Considere: S 1 2 = +  e S 1 2. = −   

(01) Se um cátion divalente tem a configuração eletrônica 2 63s 3p  para o seu último nível energético, 

então o átomo correspondente, no estado fundamental, tem Z 20.=     

(02) O isótopo 12  do Carbono (Z 6),=  no estado fundamental, tem seu elétron de diferenciação com 

números quânticos: n 2,=  1,=  m 0,=  m=0, S 1 2.= +     

(04) Sendo C  (Z 17)=  e S  (Z 16),=  então, o ânion cloreto e o átomo de enxofre, no estado 

fundamental, são espécies isoeletrônicas.    

(08) Um átomo no estado fundamental, com número atômico igual a 33,  apresenta 5  elétrons no 

último nível de sua distribuição eletrônica.    

(16) Um átomo com 22  elétrons e A 48,=  no estado fundamental, apresenta 26  prótons em seu 

núcleo.    

Soma: (      ) 

 

 

5. Na distribuição eletrônica do 88
38Sr ,  o 17º par eletrônico possui os seguintes valores dos números 

quânticos (principal, secundário, magnético e spin):  

a) 4, 2, 0, 1 2−  e 1 2.+     

b) 4,1, 1, 1 2+ −  e 1 2.+     

c) 4,1, 0, 1 2−  e 1 2.+     

d) 4, 2, 1, 1 2− −  e 1 2.+     

   

 

6. Em 1913, o físico dinamarquês Niels Bohr mostrou que as leis da Física Clássica não eram válidas para 

sistemas microscópicos, tais como o átomo e suas partículas constituintes. Bohr criou um novo 

modelo atômico, fundamentado na teoria dos quanta de Max Planck, estabelecendo alguns postulados. 

Assinale a opção que apresenta corretamente um dos postulados de Bohr.  

a) O elétron pode-se mover em determinadas órbitas sem irradiar. Essas órbitas estáveis são 

denominadas “estados estacionários”.    

b) É impossível determinar com precisão a posição e a velocidade instantâneas de uma partícula.    

c) Um mesmo orbital não pode ter mais do que dois elétrons. Num orbital com dois elétrons, um 

deles tem spin + ½ e o outro - ½.    

d) O elétron ao saltar de um nível de energia interno E1 para outro mais externo E2 emite um quantum 

de energia.    

e) Num átomo, não existem dois elétrons com os quatro números quânticos iguais.    
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7. Considere as seguintes informações: 

I. A configuração eletrônica, segundo o diagrama de Linus Pauling, do ânion trivalente de nitrogênio 

( )3
7N − , que se origina do átomo nitrogênio, é 2 2 61s 2s 2p . 

II. Num mesmo átomo, não existem dois elétrons com os quatro números quânticos iguais. 

III. O íon 39 1
19K + possui 19 nêutrons. 

IV. Os íons 2Fe +  e 3Fe +  do elemento químico ferro diferem somente quanto ao número de prótons. 

 

Das afirmações feitas, está(ão) correta(s)  

a) apenas I e II.    

b) apenas I, II e III.    

c) apenas IV.    

d) apenas III e IV.    

e) todas.    

   

 

8. Considere três átomos cujos símbolos são M, X e Z, e que estão nos seus estados fundamentais. 

Os átomos M e Z são isótopos, isto é, pertencem ao mesmo elemento químico; os átomos X e Z são 

isóbaros e os átomos M e X são isótonos. Sabendo que o átomo M tem 23 prótons e número de massa 

45 e que o átomo Z tem 20 nêutrons, então os números quânticos do elétron mais energético do átomo 

X são: 

 

Obs.: Adote a convenção de que o primeiro elétron a ocupar um orbital possui o número quântico de 

spin igual a 1 2.−   

a) n 3; 0; m 2; s 1/ 2= = = = −     

b) n 3; 2; m 0; s 1/ 2= = = = −     

c) n 3; 2; m 2; s 1/ 2= = = − = −     

d) n 3; 2; m 2; s 1/ 2= = = − =     

e) n 4; 1; m 0; s 1/ 2= = = = −     
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9. O Prêmio Nobel de Química de 2010 agraciou os cientistas que desenvolveram técnicas de criação de 

novas moléculas de carbono, usando paládio como catalisador. Essas descobertas possibilitarão 

sínteses de moléculas inéditas com aplicações para a medicina, a agricultura, o setor industrial, 

inclusive para o desenvolvimento de componentes eletrônicos. 
Disponível em: <http://g1.globo.com/mundo/noticia/2010/10/nobel-de-quimica-vai-para-1-americano-e-2-japonezes-

1.html>. Acesso em: 25 out. 2010. (Adaptado) 

Sobre o paládio, é correto afirmar:  

a) É um elemento representativo.    

b) Possui 4 camadas eletrônicas.    

c) Apresenta a configuração eletrônica 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d8.    

d) Apresenta números quânticos n = 4 e l = 2 para os elétrons do último nível.    

e) Tem raio atômico menor que o do níquel.    

   

 

10. O último elétron de um átomo neutro apresenta o seguinte conjunto de números quânticos: n = 3; = 1; 

m = 0; s = +1/2. Convencionando-se que o primeiro elétron a ocupar um orbital possui número quântico 

de spin igual a +1/2, o número atômico desse átomo é igual a:  

a) 15     

b) 14    

c) 13    

d) 17    

e) 16    
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Gabarito 

 

1.  

a) A partir das informações do texto, vem: 

Isóbaro48 48
22 Z' 48

20Isótono A51
23 (51 23)

Ti X
48 Z' 28 Z' 20 X

V X
−

⎯⎯⎯⎯→ 
− =  = 

⎯⎯⎯⎯→ 

 

 

48 2 2 6 2 6 2
20

48 1 2 2 6 2 6 2 1
20

X 1s 2s 2p 3s 3p 4s

X 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d−

=

=
 

b) Camada de valência (apresenta o maior número quântico principal; 24s ) : N ou 4.  

c) Números quânticos do elétron mais energético (o último a ser distribuído utilizando-se o diagrama 

de distribuição): 

1

n 3 2

1
s 2

3 d

2 1 0 1 2

n 3

2

m 2

n

= =



− − +

   

+

=

=

= −

= 

   

 

2.  

a) Um dos isótopos é isótono do nuclídeo 108
46Q  e isóbaro do nuclídeo 109

48Z ,  então: 

108
46

109
48

109
47

Q : 108 46 62 nêutrons

Z : pr ótons nêutrons 109

número de prótons do isótopo 109 62 47

O isótopo seria X, seu número atômico é 47.

− =

+ =

= − =
 

 

b) Grupo 11 ou I B: 

2 2 6 2 6 2 10 6 2 9
47

Grupo 11
ou IB

X : 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d  

 

c) No estado fundamental, teremos: 

2 2 6 2 6 2 10 6 1 10
47

Configuração mais estável :

X : 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d
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d) Teremos: 

15s

n (número quântico principal) 5

(número quântico secundário ou azimutal) 0

m (número quântico magnético) 0

=

=

=

   

 

3. 08 + 16 = 24. 

Os números quânticos de spin assumem valores 
1 1

ou
2 2

+ − .   

 

Verificou-se que o momento magnético associado ao movimento de um elétron numa órbita é função 

apenas do número quântico; esse momento magnético do momento angular de órbita é dado pela 

expressão: ( 1)B;μ = +  onde B é uma constante denominada magnéton de Böhr. 

Os níveis de energia de um átomo são organizados em conjuntos chamados camadas eletrônicas, isto 

é, uma camada é um conjunto de subníveis energéticos quantizados (apresentam energia constante). 

O movimento do elétron ao redor do núcleo atômico gera um campo magnético externo, e o movimento 

do elétron em torno de seu próprio eixo gera outro campo magnético.   

A região de máxima probabilidade de se encontrar o elétron em um subnível s é uma região esférica. 

   

 

4. 01 + 02 + 08 = 11. 

(01) Correta. O cátion divalente perdeu 2  elétrons, assim o átomo neutro, possui a seguinte configuração 

eletrônica: 2 2 6 2 6 21s 2s 2p 3s 3p 4s ,  portanto, Z 20.=  

(02) Correta. O átomo de carbono, possui a seguinte configuração eletrônica: 

2 2 2
6C 1s 2s 2p=  

O elétron de diferenciação será: 

1−  0  1+  

    
 

 

 

n 2, 1, m 0, S 1/ 2= = = = +  
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(04) Incorreta. Átomos isoeletrônicos possuem a mesma quantidade de elétrons, o íon cloreto possui 

18e−  e o átomo neutro de enxofre, possui 16e .−  

17

16

C 17 1 18e

S 16e

− −

−

= + =

=
 

 

(08) Correta. 

2 2 6 2 6 2 10 3
33 X 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p=  

O último nível (4) possui 5  elétrons. 

 

(16) Incorreta. Um átomo no estado fundamental possui o mesmo número de prótons e elétrons, 

portanto, se possui 26  prótons deveria possuir 26  elétrons.   

 

5. C 

1
2

2 2 6 2 6 2 10 6 2
38

6

17º
par

1 1
2 2

17 2 34 elétrons

Supondo : ; .

Sr : 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s

4p

n 4; 1; m 0; s ; s

 =

 −

   

= = = = − = +

   

 

6. A 

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). 

 

O modelo de Böhr serviu de base sólida para o desenvolvimento dos modelos e conceitos atuais sobre a 

estrutura do átomo.   

 

 

 

 

 

. 
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7. A 

Análise das informações: 

I. Correta: a configuração eletrônica, segundo o diagrama de Linus Pauling, do ânion trivalente de 

nitrogênio ( )3
7N − , que se origina do átomo nitrogênio, é 2 2 61s 2s 2p ; 

II. Correta: em um mesmo átomo, não existem dois elétrons com os quatro números quânticos iguais; 

III. Incorreta: o íon 39 1
19K + possui (39 – 19) 20 nêutrons; 

IV. Incorreta: os íons 2Fe +  e 3Fe +  do elemento químico ferro diferem somente quanto ao número de 

elétrons;   
 

8. C 

Teremos: 

43 4345
23 23 p

2 2 6 2 6 2 1
21

1

M Z X

45 23 23 20 p

p 21

X :1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d

Para 3d :

2 1 0 1 2

1
n 3; 2; m 2; s

2

− = + −

=



− − + +

= = = − = −

   

 

9. C 

O paládio tem 46 prótons e 46 elétrons, sua distribuição eletrônica é dada por: 

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d8.   

 

10. B 

Teremos: 

2 2 2 6 2 2

n = 3;   = 1; m = 0; s = +1/2

3p X 1s 2s 2p 3s 3p Z 14

1 0 1

    =  =

− +
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Desenvolvimento: funções e estratégias 

 

Resumo 

 

Você já sabe que o texto dissertativo-argumentativo é constituído por três partes: a introdução, o 

desenvolvimento e a conclusão. Após aprender sobre a importância da parte inicial do texto, a introdução, é 

hora de desvendar o “corpo” do texto: o desenvolvimento. Não basta apenas uma estrutura visualmente 

agradável de acordo com a divisão dos parágrafos, o que importa é o conteúdo e as ideias que serão 

defendidas.  

 
 

Com isso, podemos definir o desenvolvimento como um grupo de dois ou três parágrafos, em que se 

fundamenta a tese, criando uma linha de raciocínio com argumentos articulados. Vamos ver um exemplo? O 

tema abordado no parágrafo a seguir é “A discussão sobre o hábito da leitura no Brasil”. 

 

Tese: Entretanto, nos dias de hoje, tal avidez tem perdido seu espaço no meio social, vítima de uma falta de 

incentivo por parte dos setores responsáveis por criá-lo e do próprio mercado, que desestimula um hábito 

crucial na vida da população. 

 

Arg. 1: A perda do interesse pela leitura. 

Arg. 2: A escola não alimenta mais esse hábito. 

Arg. 3: O mercado também não investe nesse hábito. 

 

A estrutura do desenvolvimento 

 

Há duas partes importantes na produção de um parágrafo de desenvolvimento, conhecida pelos 

teóricos como tópico frasal e aprofundamento. A primeira consiste em um período que apresentará a síntese 

da ideia a ser desenvolvida, em outras palavras, é um resumo do que será apresentado no parágrafo.  

Já a segunda parte a ser seguida é fundamentar os seus argumentos, ou seja, confirmar a tese (que já 

foi apresentada na introdução) e utilizar de estratégias argumentativas, como alusões, dados estatísticos, 

referências filosóficas e argumentos de autoridade para defender o seu ponto de vista e, consequentemente, 

convencer o leitor acerca daquilo que você acredita.  

Assim, podemos dizer que um parágrafo de desenvolvimento é constituído por: 
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Desenvolvimento = tópico frasal + aprofundamento 

 

Veja um parágrafo sobre o mesmo tema apresentado no último exemplo: 

 

“Enquanto as instituições não fazem a sua parte, o mercado mostra a que veio: a cada dia, o preço dos 

livros em lojas físicas fica maior. Diante de um mercado digital que ainda cresce pouco no mundo, 

crescimento que ajudaria a amenizar o problema, o já baixo número de consumidores diminui ainda 

mais pelos altos valores. Prova disso é a diversificação de produtos por parte de livrarias renomadas 

em prol de não perderem seu lugar no comércio, como muitas “megastores”. A escassez na venda de 

livros traz prejuízos compensados por eletrônicos, CDs, DVDs e brinquedos. Nesse sentido, o incentivo, 

que já era pouco, é posto em xeque pela própria precificação.” 

 

Note que o exemplo se divide em duas partes: a primeira apresenta o argumento que será desenvolvido 

nas próximas linhas; a segunda, as informações importantes no embasamento dessa ideia. A primeira é o 

tópico frasal; a segunda, o aprofundamento. No exemplo, o aprofundamento é uma comprovação do 

argumento apresentado pelo tópico frasal. Como, a princípio, isso parece um tanto quanto abstrato, veja essa 

lista com algumas estratégias diferentes de elaborar essa etapa do parágrafo: 

 

• Explicar a ideia apresentada no tópico frasal; 

• Aprofundar a ideia, explorando causas e/ou consequências; 

• Apresentar evidências, comprovando e/ou ilustrando o argumento; 

• Aprofundar as premissas que sustentam essa ideia. 
 

É claro que você pode utilizar muitas dessas estratégias em um mesmo parágrafo, uma vez que elas não 

se excluem. Cabe ao parágrafo, então, demonstrar uma ideia, ou parte dela, por meio de duas ferramentas: 

 

• Apresentação de evidências (dados, estatísticas, fatos etc.); 

• Apresentação de premissas (conceitos, leis, definições, “verdades" universais etc.). 
 

Para sintetizar ainda mais essa ideia, perceba que tudo aquilo que aprofunda o tópico frasal é um conjunto 

de frases que apresentam os porquês dessa ideia. 

 

Estratégias argumentativas  

 

Para fundamentar as ideias no desenvolvimento, utilizamos as chamadas estratégias argumentativas, 

que são elementos que nos ajudarão a defender uma determinada perspectiva e contribuem para a validação 

das informações apresentadas nos parágrafos e o aprofundamento do texto, como o uso de: dados 

estatísticos, comparações, alusões literárias e artísticas, referências musicais, dados informativos de jornais 

e noticiários, abordagem entre causa e consequência, argumentos de autoridade, uso de citações, entre 

outros. 

Veja, abaixo, a construção dos tópicos frasais e como as fundamentações são realizadas a partir de 
estratégias argumentativas: 
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a) Argumento de Autoridade; 
Tema: O suicídio entre os jovens brasileiros: como enfrentar esse problema? 

 

“Segundo o Departamento de Saúde Mental e Medicina Legal da UFG, a família representa a condição 

necessária para o crescimento e desenvolvimento de vínculos que garantam a sobrevivência física, 

social e afetiva das pessoas. Contudo, o contexto familiar é considerado fator desencadeante para a 

tentativa de suicídio. Perdas de vínculos afetivos, violência doméstica ou doenças mental ou física 

colocam o adolescente em situação de vulnerabilidade. O jovem tende a ser contestador, impetuoso e, 

ao mesmo tempo, imaturo e inseguro ao se deparar com novas visões da família e da sociedade, visto 

que na adolescência a busca de referências constitui uma forte razão para a existência.” 
Disponível em: http://descomplica.com.br/blog/redacao/modelo-de-redacao-o-suicidio-entre-os-jovens-brasileiros-como-enfrentar-

esse-problema/ 
 

b) Conhecimentos geográficos; 
Tema: Fome no Brasil: Como enfrentar esse problema? 
 
“Em primeiro lugar, é importante ressaltar os fatores que contribuem para esse mal. Um deles é o 

crescimento econômico, insuficiente para acabar com a pobreza no país. Isso acontece, principalmente, 

devido à concentração de renda, que faz com que perpetue a desigualdade social, gerando a fome. Além 

disso, devemos destacar a instabilidade política, a má administração dos recursos públicos e a injusta 

estrutura fundiária, que impossibilitam o acesso dos trabalhadores aos meios de produção e concentram 

as terras nas mãos de poucos. Ademais, as próprias causas naturais, como clima, desastres ambientais, 

pragas e inundações, são responsáveis por acentuar o problema da fome, principalmente nas regiões 

Norte e Nordeste, apesar de não serem tão expressivas quanto a ação humana.” 
Disponível em: http://descomplica.com.br/blog/redacao/modelo-de-redacao-fome-no-brasil-como-enfrentar-esse-problema/ 

 
c) Dados estatísticos. 

Tema: A saúde da mulher grávida em discussão no Brasil 
 
“Outro fator importante a ser analisado é a qualidade dos serviços de saúde destinados a atender as 
gestantes, tanto no âmbito público, quanto no privado. Um dos pontos mais levantados recentemente 
sobre o sistema diz respeito à violência obstétrica. Práticas feitas durante o parto prejudicam sua boa 
evolução, aumentando o risco de sequelas graves ou morte para mãe e bebê e que atinge uma em cada 
quatro mulheres no Brasil, de acordo com a pesquisa Mulheres Brasileiras e Gênero nos Espaços Público 
e Privado, divulgada em 2010. Como fica claro no título da apuração da Fundação Perseu Abramo, esse 
cenário não se limita à rede pública, sendo, portanto, e infelizmente, um problema “democrático” em sua 
abrangência. 
Disponível em: http://descomplica.com.br/blog/redacao/redacoesexemplares/modelo-de-redacao-a-saude-da-mulher-gravida- 

em-discussao-no-brasil/ 

 

  

http://descomplica.com.br/blog/redacao/modelo-de-redacao-fome-no-brasil-como-enfrentar-esse-problema/
http://descomplica.com.br/blog/redacao/redacoesexemplares/modelo-de-redacao-a-saude-da-mulher-gravida-%0bem-discussao-no-brasil/
http://descomplica.com.br/blog/redacao/redacoesexemplares/modelo-de-redacao-a-saude-da-mulher-gravida-%0bem-discussao-no-brasil/
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Exercícios 

 

Texto para as questões 1, 2 e 3.  
Levando em consideração o parágrafo a seguir, responda: 
 
“Além de ser uma importante fonte de conhecimento, a literatura permite reflexões e auxilia no entendimento 
dos sentimentos, mesmo quando há apenas uma representação de uma realidade. Em diversas obras são 
expostas as mais diversas condições humanas e, segundo o crítico literário Roland Barthes, as dimensões 
culturais da literatura são capazes de dar ao indivíduo condições para o seu desenvolvimento. Desse modo, 
ela contribui para que o homem se transforme e, enquanto sujeito social, transforme também o seu redor.” 

 
 

1. Sobre qual tema o desenvolvimento argumenta? 
 
 

2. Que trecho apresenta o tópico frasal do argumento desenvolvido? 
 

 

3. Que trecho mostra a fundamentação desse tópico? 
 
 

Texto para as questões 4, 5 e 6. Leia a seguir um trecho de um parágrafo de desenvolvimento sobre o tema 
do ENEM 2017: “Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil”. 

 
“Primeiramente, é importante ressaltar que há entidades de ensino voltadas para a comunidade surda, mas 
elas não dão conta do efetivo dessa parcela da sociedade. Sendo assim, muitas pessoas sob essa condição 
ou ficam sem estudar, ou são encaminhadas para instituições de educação regular sem a necessária 
infraestrutura, o que pode potencializar a exclusão do deficiente dentro dos muros da escola. Por conseguinte, 
a ausência de uma formação suficiente intensifica-se pelo preconceito e gera um cidadão não preparado para 
as inserções no mercado de trabalho e nos círculos sociais em geral.” 

 
 

4. O parágrafo está completo, do ponto de vista das duas funções do desenvolvimento? 
 
 

5. Identifique que estratégias de fundamentação foram utilizadas no parágrafo. 
 

 

6. Suponha que você queira criar um segundo parágrafo de desenvolvimento para o texto. Cite um tópico 
frasal que poderia ser apresentado.  

 
Texto para as questões de 7 a 9.  
Leia o parágrafo a seguir e faça o que se pede: 

 
“Em primeiro lugar, é preciso destacar a importância da escola na solução de atos como o bullying. Isso 

porque, além da simples exposição de conteúdo, é seu dever educar o aluno para a convivência no coletivo, 

nas relações pessoais e profissionais. Paulo Freire já falava em uma “cultura da paz”, evidenciando o papel 

da educação na exposição de injustiças, incentivando a colaboração, a convivência com o diferente, a 

tolerância. Isso comprova a necessidade de as instituições trabalharem o assunto dentro e fora de sala, 

combatendo a violência entre os alunos e dos próprios professores com os estudantes. Há, porém, outro 

agente muito importante nessa luta: a família.” 
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7. Identifique, no parágrafo, o tópico frasal defendido pelo autor. 
 
 

8. Sabendo como se constrói uma fundamentação, mostre que trecho amplia o posicionamento do 
parágrafo e que estratégias foram utilizadas na sua formulação. 
 
 

9. Que outras estratégias poderiam ter sido utilizadas nesse mesmo argumento? 
 
 

Leia com atenção o parágrafo de desenvolvimento abaixo, que foi retirado de uma redação modelo 1000 no 
ENEM 2016 com o tema “Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil”. Após a compreensão 
textual, responda as questões 10, 11 e 12. 

 
“Em primeiro lugar, é notória a dificuldade que há no homem em aceitar o diferente, principalmente ao se 
tratar de algo tão pessoal como a religião. Prova disso é a presença da não aceitação das crenças alheias em 
diferentes regiões e momentos históricos, como no Império Romano antigo, com as perseguições aos 
cristãos, na Europa medieval, com as Cruzadas e no atual Oriente Médio, com os conflitos envolvendo o 
Estado Islâmico. Também pode-se comprovar a existência da intolerância religiosa pela frase popular “religião 
não se discute”, que propõe ignorar a temática para evitar os conflitos evidentes ao se tratar do assunto. 
Desse modo, nota-se que a intolerância não se restringe a um grupo específico e é, de certa forma, natural ao 
ser humano, o que, porém, não significa que não pode e deve ser combatida.” 

Disponível em: https://g1.globo.com/educacao/noticia/leia-redacoes-nota-mil-do-enem-2016.ghtml 

 
 

10. Sabendo que o parágrafo é exemplar, identifique elementos que o tornaram um desenvolvimento nota 
mil. 
 
 

11. Cite, pelo menos, dois tipos distintos de alusões (históricas, geográficas, literárias, etc.) que poderiam 
ser relacionados ao tema.  
 
 

12. Transcreva o tópico frasal do parágrafo. 
 
 

Texto para as questões 13, 14 e 15. Leia o parágrafo a seguir: 
 

“É importante mostrar antes de tudo a visão machista e opressora que existe ainda na célula mais simples da 
sociedade, a família. O patriarcalismo histórico colocou o homem como chefe e bancador da casa, ao invés 
da mulher - responsável pelas tarefas domésticas. Mesmo inúmeras conquistas, como a do mercado de 
trabalho, tenham sido conquistadas, elas continuam sendo vítimas da sensação dominadora de seus homens. 
Prova disso são os enormes casos de agressão física, violação sexual e até mesmo homicídios que ocorrem 
no meio de carinho e proteção que parecia ser o lar.” 

 
 

13. Como você já deve imaginar, um bom parágrafo não vem, apenas, de uma utilização perfeita de suas 
estruturas, mas também de alguns outros fatores, como linguagem, vocabulário e, principalmente, a 
modalidade escrita. Nesse contexto, analise o parágrafo acima e identifique problemas que, em uma 
avaliação mais detalhada, possam prejudicar a nota do autor. 
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14. Reconhecidos os erros, reescreva o parágrafo e dê a ele um conteúdo nota mil. 
 
 

15. Crie um título para a sua redação, baseado no tema em questão.  
 

 

Questão contexto 

 

Paraolimpíada do Rio: um resultado que vai além da meta de medalhas 
 
“Pessoas com deficiência vivem um duplo desafio no que diz respeito à visibilidade. Falhas urbanas como 

calçadas mal adaptadas, aliadas ao medo de não serem aceitos contribuem para que muitos fiquem 

excessivamente reclusos, longe dos olhares do resto da sociedade. Além disso, esta mesma sociedade com 

frequência busca incluir pessoas com deficiência com uma postura do tipo “para mim são todos iguais”.  

 

 
 
A tentativa é bem-intencionada, mas tem efeito negativo. “Se os traços diferenciais são ‘pasteurizados’ em 

nome de uma igualdade que não respeita a diversidade - ao contrário, passa um trator sobre ela -, então essas 

características ficam sim, invisíveis”, afirma a socióloga Marta Gil, consultora na área de deficiência. O 

problema é que as diferenças são ignoradas sem que a sociedade adote formas de incluir quem as possui. A 

Paraolimpíada é um raro evento com projeção mundial em que corpos diferentes são frontalmente exibidos, 

em toda a sua potência. Por isso, garantir público e exposição está entre as principais preocupações dos 

organizadores.  

[...] 

“O bom desempenho geral do Brasil na Paraolimpíada gera ídolos, e são eles que inspiram os novos atletas. 

Os meninos olham para nomes como [o judoca e deficiente visual] Antônio Tenório e sonham em praticar o 

esporte no alto rendimento”, afirmou Andrew Parsons, Presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, em uma 

entrevista concedida em 2015.” 
Disponível em: https://www.nexojornal.com.br/expresso/2016/09/19/Paraolimp%C3%ADada-do-Rio-um-resultado-que-vai-

al%C3%A9m-da-meta-de-medalhas 
 

A partir das informações do texto e de seu conhecimento de mundo sobre o tema, cite dois argumentos que 

poderiam ser discutidos em uma redação dissertativa-argumentativa para promover a inclusão social do 

deficiente físico no Brasil. 

https://www.nexojornal.com.br/expresso/2016/09/19/Paraolimp%C3%ADada-do-Rio-um-resultado-que-vai-al%C3%A9m-da-meta-de-medalhas
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2016/09/19/Paraolimp%C3%ADada-do-Rio-um-resultado-que-vai-al%C3%A9m-da-meta-de-medalhas
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Gabarito 

 

1. O tema fala sobre o papel da literatura na nossa formação, hoje. 

 

2. O trecho é: "Além de ser uma importante fonte de conhecimento, a literatura permite reflexões e auxilia 

no entendimento dos sentimentos, mesmo quando há apenas uma representação de uma realidade." 
 

3. O trecho é: "Em diversas obras são expostas as mais diversas condições humanas e, segundo o crítico 

literário Roland Barthes, as dimensões culturais da literatura são capazes de dar ao indivíduo condições 

para o seu desenvolvimento. Desse modo, ela contribui para que o homem se transforme e, enquanto 

sujeito social, transforme também o seu redor." 

 

4. Sim, uma vez que apresenta, em primeiro lugar, um tópico frasal, resumindo o argumento a ser defendido 

no texto e, logo depois, uma fundamentação, um embasamento desse tópico. 

 

5. Para promover o aprofundamento do argumento, o produtor do texto utilizou como fundamentação a 

exemplificação, como também, a estratégia argumentativa causa-consequência, ao apontar sobre a 

situação dos surdos no país e os seus efeitos.  

 

6. A falta de qualificação profissional, os desafios de inserção social no ambiente educacional, a falta de 

infraestrutura, o fato de a LIBRAS não ser tratada como língua materna, etc.  

 

7. "Em primeiro lugar, é preciso destacar a importância da escola na solução de atos como o bullying." 

 

8. O trecho é: "Isso porque, além da simples exposição de conteúdo, é seu dever educar o aluno para a 

convivência no coletivo, nas relações pessoais e profissionais. Paulo Freire já falava em uma “cultura da 

paz”, evidenciando o papel da educação na exposição de injustiças, incentivando a colaboração, a 

convivência com o diferente, a tolerância. Isso comprova a necessidade de as instituições trabalharem 

o assunto dentro e fora de sala, combatendo a violência entre os alunos e dos próprios professores com 

os estudantes. Há, porém, outro agente muito importante nessa luta: a família".  

As estratégias utilizadas buscam, em primeiro lugar, explicar melhor o tópico frasal e, logo depois, 

desenvolver a ideia de um testemunho autorizado ou argumento de autoridade - no caso, Paulo Freire. 

 

9. O produtor do texto poderia ter apresentado dados estatísticos comprovando o seu tópico frasal. 

Poderia, também, criar comparações históricas ou geográficas. 

 

10. Além da construção de um tópico frasal bem claro, o parágrafo buscou fundamentar bem seu argumento 

usando alusões históricas, de modo a evidenciar que os indivíduos são influenciados pelos ideais de seu 

tempo. Além disso, o candidato explica uma frase popular, vinculando as ideias ao tempo e defendendo 

um determinado ponto de vista.  

 

11. Há inúmeras referências, entre elas podemos citar: Período de Colonização no Brasil, Imposição religiosa 

cristã sobre os indígenas, a influência da cultura africana nas religiões afro-brasileiras, o movimento 

literário Barroco, a Reforma Protestante, etc.  

 

12. “É notória a dificuldade que há no homem em aceitar o diferente, principalmente ao se tratar de algo tão 

pessoal como a religião.” 
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13. O parágrafo tem alguns problemas de repetição, escolha vocabular e, principalmente, grafia.  

 

14. É importante apontar, antes de tudo, a visão machista e opressora que ainda existe na célula mais básica 

da sociedade: a família. O patriarcalismo histórico posicionou o homem como chefe e provedor da casa, 

em detrimento da mulher - responsável pelas tarefas domésticas. Mesmo que inúmeras conquistas, 

como a do mercado de trabalho, tenham sido alcançadas, elas continuam sendo vítimas da sensação de 

domínio de seus companheiros. Prova disso são os recorrentes casos de agressão física, violação sexual 

e até mesmo homicídios que ocorrem na esfera de carinho e proteção que supostamente seria o lar. 

 

15. Resposta pessoal. 

 

Questão contexto 

O uso do esporte como ferramenta de inclusão social, a influência do poder midiático para dar visibilidade 

aos deficientes físicos, a importância da representatividade, os desafios de inserção no mercado de 

trabalho, a necessidade de combater preconceitos, etc.  
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Émile Durkheim: divisão social do trabalho 

 

Resumo 

 

Durkheim, tal como Comte, pensava que o homem é fortemente moldado pela sociedade em que ele 

vive (expressando-se de maneira técnica, ele diz que a consciência individual é sempre moldada e condiciona 

pela consciência coletiva, isto é, pela mentalidade média da sociedade, seu conjunto de valores e ideias 

dominantes) e que por isso o interesse do sociólogo deve voltar-se apenas para os padrões sociais. Por essas 

e outras raízes, aliás, é que Durkheim é considerado um autor positivista e o mais famoso continuador da 

perspectiva comteana. De fato, não obstante criticar vários aspectos secundários do pensamento de Comte 

(em especial, a incerteza de suas ideias, a religião da humanidade e o projeto político positivista), Durkheim 

assumiu como suas as ideias-chaves do seu predecessor: a necessidade de um conhecimento social capaz 

de compreender as características da sociedade moderna, a crença na incapacidade da filosofia de cumprir 

esse papel, o projeto de construção de uma ciência da sociedade independente da filosofia, a ideia de que 

esta ciência deve tomar como modelo as ciências naturais e a tese de que o trabalho do sociólogo deve focar-

se nos padrões sociais. 

Do ponto de vista do método, como vimos, Durkheim considerava que o sociólogo deve, tal como o 

físico e o químico, buscar por padrões de regularidade, que, no caso dele, seriam os fatos sociais. Além disso, 

fortemente influenciado pelas ciências naturais - seu modelo de pensamento -, o sociólogo francês afirmava 

que as virtudes principais de um pesquisador social são a neutralidade e a objetividade. Na prática, isto 

significa que um sociólogo jamais deve permitir que os seus valores pessoais ou a sua visão de mundo 

interfiram no seu trabalho. Sua análise deve ser meramente descritiva, nunca avaliativa, concentrada apenas 

em compreender a sociedade que está pesquisando, não em julgá-la ou classificá-la. 

Tal como Comte e todo os demais grandes nomes da sociologia, Émile Durkheim destacou-se pela 

explicação que desenvolveu para o origem da sociedade capitalista moderna. Diferente, porém, de seu 

predecessor, que via no surgimento da sociedade moderna a passagem de um estado metafísico, dominado 

por explicações filosóficas, para um estado positivo, dominado por explicações científicas, Durkheim via na 

passagem das sociedades tradicionais para a Modernidade acima de tudo uma mudança na solidariedade 

social, isto é, no mecanismo de coesão e unidade da sociedade. 

 De acordo com Durkheim, nas sociedades tradicionais, pré-modernas, anteriores ao capitalismo, a 

divisão social do trabalho, isto é, a especialização profissional era pequena. Isto ocasionava poucas 

diferenças entre os indivíduos e fazia da sociedade algo mais homogêneo. Assim, a coesão social era 

realizada e garantida através do compartilhamento de uma mesma visão de mundo, de um mesmo conjunto 

de ideias e valores dominantes. Foi o caso, por exemplo, da Idade Média ocidental, onde a fé católica era o 

eixo unificador da sociedade, e do Egito Antigo, onde a cosmovisão daquela sociedade é que unia todos os 

seus membros. Este modelo de coesão social é chamado por Durkheim de solidariedade mecânica. 

Nas sociedades modernas, por sua vez, o capitalismo promoveu uma enorme acentuação na divisão 

social do trabalho. Isso exacerbou a especialização profissional e, portanto, a individualidade. Por isso, a 

sociedade moderna é heterogênea, contando com grande diversidade de religiões e de visões de mundo no 

interior de um mesmo contexto social. Daí também porque, na Modernidade, o que une e congrega a 

sociedade não é o fato das pessoas partilharem uma mesma visão de mundo, mas sim o fato de elas serem 
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mais interdependentes no mundo do trabalho. De fato, o aumento da especialização profissional, vigente no 

capitalismo, torna as pessoas mais interdependentes, uma vez que elas exercem funções mais específicas e, 

portanto, são mais difíceis de serem substituídas no mundo do trabalho. A consequência disso é que a 

sociedade capitalista não precisa do compartilhamento de uma mesma visão de mundo para que os 

indivíduos vivam coesos nela: o que os une são os laços de interdependência econômica. É o que Durkheim 

chamava de solidariedade orgânica. 
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Exercícios 

 

1. A sociologia ainda não ultrapassou a era das construções e das sínteses filosóficas. Em vez de assumir 

a tarefa de lançar luz sobre uma parcela restrita do campo social, ela prefere buscar as brilhantes 

generalidades em que todas as questões são levantadas sem que nenhuma seja expressamente 

tratada. Não é com exames sumários e por meio de intuições rápidas que se pode chegar a descobrir 

as leis de uma realidade tão complexa. Sobretudo, generalizações às vezes tão amplas e tão 

apressadas não são suscetíveis de nenhum tipo de prova. 

DURKHEIM, E. O suicídio: estudo de sociologia. São Paulo: Martins Fontes, 2000. 

O texto expressa o esforço de Émile Durkheim em construir uma sociologia com base na 

a) vinculação com a filosofia como saber unificado. 

b) reunião de percepções intuitivas para demonstração. 

c) formulação de hipóteses subjetivas sobre a vida social. 

d) adesão aos padrões de investigação típicos das ciências naturais. 

e) incorporação de um conhecimento alimentado pelo engajamento político. 

 

 

2. A cidade desempenha papel fundamental no pensamento de Émile Durkheim, tanto por exprimir o 

desenvolvimento das formas de integração quanto por intensificar a divisão do trabalho social a ela 

ligada. 

Com base nos conhecimentos acerca da divisão de trabalho social nesse autor, assinale a alternativa 

correta.  

a) A crescente divisão do trabalho com o intercâmbio livre de funções no espaço urbano torna 
obsoleta a presença de instituições.    

b) A solidariedade orgânica é compatível com a sociedade de classes, pois a vida social necessita 
de trabalhos diferenciados.    

c) Ao criar seres indiferenciados socialmente, o “homem massa”, as cidades recriam a solidariedade 
mecânica em detrimento da solidariedade orgânica.    

d) O efeito principal da divisão do trabalho é o aumento da desintegração social em razão de 
trabalhos parcelares e independentes.    

e) O equilíbrio e a coesão social produzidos pela crescente divisão do trabalho decorrem das 
vontades e das consciências individuais.    

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

4 

Filosofia / Sociologia 
 

3. Leia o texto a seguir. 

Sentir-se muito angustiado com a ideia de perder seu celular ou de ser incapaz de ficar sem ele por 

mais de um dia é a origem da chamada “nomofobia”, contração de no mobile phobia, doença que afeta 

principalmente os viciados em redes sociais que não suportam ficar desconectados. Uma parte da 

população acha que, se não estiver conectada, perde alguma coisa. E se perdemos alguma coisa, ou 

se não podemos responder imediatamente, desenvolvemos formas de ansiedade ou nervosismo. 

Adaptado de: O medo de não ter o celular à disposição cria nova fobia. Disponível em: <exame.abril.com.br/estilo-de-

vida/comportamento/noticias/o-medo-de-nao-ter-o-celular-a-disposicao-cria-nova-fobia>. Acesso em: 9 abr. 2012. 

 

Com base no texto e nos conhecimentos sobre socialização e instituições sociais, na perspectiva 

funcionalista de Durkheim, assinale a alternativa correta.  

a) A nomofobia reduz a possibilidade de anomia social na medida em que aproxima o contato em 
tempo real dos indivíduos, fortalecendo a integração com a vida social.    

b) As interações sociais via tecnologias digitais são uma forma de solidariedade mecânica, pois os 
indivíduos uniformizam seus comportamentos.    

c) O que faz de uma rede social virtual uma instituição é o fato de exercer um poder coercitivo e ao 
mesmo tempo desejável sobre os indivíduos.    

d) O uso de interações sociais por recursos tecnológicos constitui um elemento moral a ser 
compreendido como fato social.    

e) Para a nomofobia ser considerada um fato social, faz-se necessário que esteja presente em uma 
diversidade de grupos sociais.    

 

   

4. Os crescentes casos de violência que, recorrentemente, têm ocorrido em nível nacional e internacional, 

diuturna e diariamente noticiados pela imprensa, convidam a pensar em uma situação de patologia 

social. No entanto, para Durkheim, o crime, ainda que fato lastimável, é normal, desde que não atinja 

taxas exageradas. É normal, porque existe em todas as sociedades; para o sociólogo, o crime seria, 

inclusive, necessário, útil. Sem pretender fazer apologia do crime, compara-o à dor, que não é desejável, 

mas pertence à fisiologia natural e pode sinalizar a presença de moléstias a serem tratadas.  

 

O crime seria, pois, para Durkheim, socialmente funcional, porque   

a) exerce um papel regulador, contribuindo para a evolução do ordenamento jurídico e possível 
advento de uma nova moral.     

b) é fator de edificação e fortalecimento da solidariedade orgânica, que se estabelece nas 
sociedades complexas.     

c) legítima a ampliação do aparelho repressivo e classista do Estado burocrático nas sociedades 
baseadas no sistema capitalista.     

d) contribui para o crescimento de seitas e de religiões, nas quais as pessoas em situação de risco 
buscam proteção.     
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5. Durkheim caracteriza o suicídio – até então considerado objeto de estudo da epidemiologia, da 

psicologia e da psiquiatria – como fato social e, por isso, dotado das características da coercitividade, 

da exterioridade, da generalidade. É tomado, pois, como objeto de estudo sociológico, em virtude do 

fato de   

a) variar na razão inversa ao grau de integração dos grupos sociais de que faz parte o indivíduo, ou 
seja, quanto maior o grau de integração ao grupo social, mais elevada é a taxa de mortalidade-
suicídio da sociedade.     

b) ser possível observar uma certa predisposição social para fornecer determinado número de 
suicidas, ou seja, uma tendência constante, marcada pela permanência, a despeito de variações 
circunstanciais.     

c) configurar-se como uma morte que resulta direta ou indiretamente, consciente ou 
inconscientemente de um ato executado pela própria vítima.     

d) depender, exclusivamente, do temperamento do suicida, de seu caráter, de seu histórico familiar, 
de sua biografia, uma vez que não deixa de ser um ato do próprio indivíduo. 

 

6. O sociólogo francês Émile Durkheim (1858-1917), em sua obra As Regras do Método Sociológico, 

ocupou-se em estabelecer o objeto de estudo da sociologia. Entre as constatações de Durkheim, está 

a de que o fato social não pode ser definido pela sua generalidade no interior de uma sociedade. Nessa 

obra, Durkheim elabora um tratamento científico dos fatos sociais e cria uma base para a sociologia 

no interior de um conjunto coeso de disciplinas sociais, visando fornecer uma base racional e 

sistemática da sociedade civil. 

 

Sobre o significado do fato social para Durkheim, é correto afirmar que 

a) os fenômenos sociais, embora obviamente inexistentes sem os seres humanos, residem nos seres 
humanos como indivíduos, ou seja, os fatos sociais são os estados mentais ou emoções dos 
indivíduos.    

b) os fatos sociais, parecem, aos indivíduos, uma realidade que pode ser evitada, de maneira que se 
apresenta dependente de sua vontade. Nesse sentido, desobedecer a uma norma social não 
conduz o indivíduo a sanções punitivas.    

c) a proposição fundamental do método de Durkheim é a de que os fatos sociais devem ser tratados 
como coisas, ou seja, como objeto do conhecimento que a inteligência não penetra de forma 
natural, mas através da observação e da experimentação.    

d) Durkheim considera os fatos sociais como coisas materiais. Pode-se afirmar, portanto, que todo 
objeto de ciência é uma coisa material e deve ser abordado a partir do princípio de que o seu 
estudo deve ser abordado sem ignorar completamente o que são.    

e) os fatos sociais são semelhantes aos fatos psíquicos, pois apresentam um substrato semelhante 
e evoluem no mesmo meio, de maneira que dependem das mesmas condições.     
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7. A Sociologia surge no século XIX, momento marcado por uma intensa crise social na Europa. Émile 

Durkheim não deixou de ser influenciado por esse contexto. Nesse sentido, um dos seus objetivos era 

fazer da Sociologia uma disciplina científica capaz de criar respostas aos desafios enfrentados pela 

sociedade moderna. 

Entre os desafios, colocava-se a crescente contradição entre capital e trabalho, entendida pelo autor 

como um exemplo dos efeitos de um estado de anomia, caracterizado 

a) pela excessiva regulamentação estatal sobre as atividades econômicas.    

b) pela intensificação dos laços de solidariedade mecânica no interior das corporações.    

c) pela ausência de instituições capazes de exercerem um poder moral sobre os indivíduos.    

d) pelo aprofundamento da desigualdade econômica.    
   

 

8. Em 1987, a então Primeira-Ministra da Grã-Bretanha, Margaret Thatcher, deu uma declaração durante 

uma entrevista que resumia, em parte, o seu ideário político liberal: “A sociedade não existe. Existem 

homens, existem mulheres e existem famílias”. 

O governo de Thatcher ficaria conhecido como um dos precursores do chamado Estado neoliberal, que 

enfatizava, entre outros ideais, o individualismo. Assim, esta concepção de governo contradiz os 

fundamentos da Sociologia de Durkheim, segundo o qual a sociedade poderia ser identificada 

a) como a soma de indivíduos que definem seus valores em comum, unindo-se por laços de 
solidariedade voluntária.    

b) a partir da existência de um contrato social que dá origem ao Estado e à sociedade civil.    

c) como o resultado da ação da classe dominante, capaz de reunir e controlar as massas.    

d) pela síntese de ações e sentimentos individuais que originam uma vida psíquica sui generis.    
 

9.  “Solidariedade orgânica” e “solidariedade mecânica” são conceitos propostos pelo sociólogo francês 

Émile Durkheim (1858-1917) para explicar a 'coesão social' em diferentes tipos de sociedade. De acordo 

com as teses desse estudioso, nas sociedades ocidentais modernas, prevalece a 'solidariedade 

orgânica', onde os indivíduos se percebem diferentes embora dependentes uns dos outros. A lógica do 

mercado capitalista, entretanto, baseada na competição individualista em busca do lucro, pode 

corromper os vínculos de solidariedade que asseguram a coesão social e conduzir a uma situação de 

'anomia'. 

 

De acordo com os postulados de Durkheim, é CORRETO dizer que o conceito de “anomia” indica 

a) a necessidade de todos demonstrarem solidariedade com os mais necessitados.    
b) uma situação na qual aqueles indivíduos portadores de um senso moral superior devem se colocar 

como líderes dos grupos dos quais fazem parte.    
c) a condição na qual os indivíduos não se identificam como membros de um grupo que compartilha 

as mesmas regras e normas e têm dificuldades para distinguir, por exemplo, o certo do errado e o 
justo do injusto.    

d) o consumismo exacerbado das novas gerações, representado pelo aumento do número de 
shopping centers nas cidades.    

e) a solidariedade que as pessoas demonstram quando entoam cantos nacionalistas e patrióticos 
em manifestações públicas como os jogos das seleções nacionais de futebol.    
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10. Ao separar completamente o patrão e o empregado, a grande indústria modificou as relações de 

trabalho e apartou os membros das famílias, antes que os interesses em conflito conseguissem 

estabelecer um novo equilíbrio. Se a função da divisão do trabalho falha, a anomia e o perigo da 

desintegração ameaça todo o corpo social e quando o indivíduo, absorvido por sua tarefa se isola em 

sua atividade especial, já não percebe os colaboradores que trabalham ao seu lado e na mesma obra, 

nem sequer tem ideia dessa obra comum. 

(DURKHEIM, E. A Divisão Social do Trabalho. Apud QUINTEIRO, T.; BARBOSA, M. L. O.; OLIVEIRA, M. G. M. Toque de 

Clássicos. vol 1. Durkheim, Marx e Weber. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2007. p. 91.) 

  

Assinale a alternativa que corretamente define a função moral da divisão do trabalho social segundo 

E. Durkheim. 

a) Ampliar a anomia social. 

b) Estimular o conflito de classes. 

c) Promover a consciência de classe. 

d) Estreitar os laços de solidariedade social. 

e) Reproduzir formas de alienação social. 
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Gabarito 

 

1. D 

Durkheim, assim como os demais sociólogos de sua época, buscava fazer da sociologia uma disciplina 

científica, visto que seria através desta análise que o homem compreenderia melhor a sociedades e os 

impactos por ela sofridos. Esse pensamento foi inspirado na visão positivista de Auguste Comte em 

fazer da disciplina uma ciência. 

 

2. B 

Para Durkheim, a coesão da sociedade complexa é garantida pelo tipo de solidariedade nela existente: 

a solidariedade orgânica. Nela. há uma complexa divisão do trabalho, que garante que cada indivíduo 

ocupe um local importante na vida social. 

 

3. D 

O texto mostra o caráter coercitivo do uso de equipamentos tecnológicos para a comunicação social. 

Esse tipo de interação é geral e externa ao indivíduo, por isso é um fato social. 

 

4. A 

Para Durkheim, o crime pode ser compreendido de forma sociológica como um fato social. Além de 

trazer mudanças sociais, a sua existência ajuda a remodelar o ordenamento jurídico da sociedade e 

esclarecer normas sociais. 

 

5. B 

O suicídio é um fato social porque se apresenta como tal, existindo em diversas sociedades de 

forma  mais ou menos constante. 

 

6. C 

É famosa a frase de Durkheim de que " os fatos sociais devem ser tratados como coisas" nessas 

perspectiva, Durkheim pretende garantir a objetividade da análise sociológica, considerando os 

fenômenos sociais como exteriores aos indivíduos e exercendo coerção sobre eles. 

 

7. C 

A anomia corresponde a um estado de desajuste social, em que os indivíduos perdem os laços de coesão 

social. Em outras palavras, pode-se dizer muito bem que nessa situação não há instituições que exerçam 

um poder moral efetivo sobre eles. 

 

8. D 

Segundo Durkheim, os indivíduos constituem seus laços de solidariedade a partir da consciência coletiva 

que possuem em comum uns com os outros. longe de ser uma mera soa de formas de pensamento, 

essa consciência coletiva possui características próprias, sendo, por isso, compreensível somente pela 

esfera social. 
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9. C 

A anomia corresponde a um desajuste dos indivíduos em relação à sociedade, não mais compartilhando 

formas de pensar, agir, sentir que seriam próprias. Ainda que o consumismo exacerbado pudesse ser 

considerado anômico, a alternativa "D" não faz uma definição de anomia e, por isso, está incorreta. 

 

10. D 

A sociologia é uma ciência que surgiu em um contexto de crise. Durkheim era um teórico que propunha 

meios para se obter respostas que sanassem essa crise, que a sociedade europeia enfrentava no fim do 

século XIX. Grande parte dos problemas eram provocados pela nova divisão do trabalho criada 

pela sociedade industrial, transformando os tipos de solidariedade e as relações sociais. Assim, ele 

acreditava que a divisão do trabalho social tinha uma importante função moral a ser alcançada, que era 

a de estreitar os laços de solidariedade perdidos com as transformações no modo de produção. 
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