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Enzimas e proteínas especiais 

 

Resumo 

 

Enzimas 

Enzimas são proteínas especiais (macromoléculas orgânicas) responsáveis por catalisar reações químicas. 

Catalisadores são substâncias que aceleram a velocidade das reações químicas. 

Para que uma reação química ocorra, é necessário certo grau de energia, geralmente na forma de calor, que 

chamamos “energia de ativação”. O papel das enzimas é diminuir a quantidade necessária de energia de 

ativação, favorecendo assim a reação. 

 

 

As enzimas são altamente específicas e possuem substratos específicos que, ao interagirem, formam um 

complexo enzima-substrato. Essa relação obedece a um modelo “chave-fechadura”, isto é, ocorre um encaixe 

da enzima e um substrato específico para catalisar a reação, não sendo qualquer enzima capaz de catalisar 

qualquer reação (nem toda chave abrirá qualquer porta, assim como há chaves específicas para portas 

específicas, há enzimas específicas para substratos específicos). 

Depois da reação, a enzima NÃO será consumida, podendo se ligar a novos substratos para catalisar novas 

reações. 

A temperatura tem grande importância na atividade enzimática. 
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Conforme a temperatura aumenta, ocorre ativação térmica e, portanto maior atividade enzimática até atingir 

o ponto ótimo. Temperaturas superiores ao ponto ótimo da enzima são capazes de desnaturá-la, fazendo 

com que ela deixe de exercer sua função. A temperatura ótima varia de acordo com a enzima em questão. 

O pH também tem grande influência na atividade enzimática, havendo um pH ótimo de funcionamento 

daquela enzima. 

 

 

Quanto mais próximo ao pH ótimo, maior a atividade enzimática. Quanto mais distante, menor. 

 

A concentração do substrato também afeta a velocidade da reação enzimática. 

 

 

 

Quanto mais substrato é adicionado, mais rápida é a reação, até que é atingido um limite de saturação e a 

velocidade da reação permanece constante. Isso ocorre devido a saturação dos sítios ativos das enzimas 

presentes, uma vez que estes sítios ativos estejam ocupados, não pode ocorrer a reação, não importando 

quanto substrato seja adicionado. A adição de substrato somente irá aumentar a velocidade de reação 

enquanto houver sítios ativos disponíveis. 

Enzimas podem ser inibidas por substâncias que agem como inibidores competitivos ou não-competitivos. 

Inibidores competitivos são aqueles que competem com o substrato pelo sítio ativo da enzima. Devido a 

estrutura desses inibidores ser similar a estrutura do substrato, eles são capazes de formar um complexo 

enzima-inibidor que impedirá a reação enzimática. Se não houver formação de complexo enzima-substrato, 

não haverá reação. Esses inibidores são reversíveis, e o acréscimo de substrato pode aumentar a velocidade 

da reação até o ponto de Vmáx. 
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Inibidores não competitivos podem se ligar tanto à enzima quanto ao complexo enzima-subtrato, mas em 

outro sítio de ligação. Essa ligação impedirá a enzima de realizar sua função, sem impedir a formação do 

complexo enzima-substrato propriamente dito, e portanto não competindo com o substrato pelo sítio ativo 

enzimático. Sendo assim, não importa o quanto aumente a concentração de substrato, a velocidade máxima 

não será atingida, mesmo que o inibidor seja reversível. 

 

Há também o caso de inibidores irreversíveis, que estabelecem ligações estáveis com a enzima e impedem 

permanentemente sua ação. Alguns são conhecidos como inibidores suicidas, já que se ligam com a enzima 

e a degradam, sendo degradados junto. É o caso de alguns venenos, como certos inseticidas. 

Existem as moléculas auxiliares, que se ligam às enzimas para melhorar o funcionamento dessas 

macromoléculas: 

• Inorgânicas (sais minerais): COFATORES 

• Orgânicas (vitaminas): COENZIMAS 

Essas moléculas auxiliares podem ser encontradas em frutas e verduras. 

 

Imunoglobulinas 

Também chamados de anticorpos, imunoglobulinas são glicoproteínas que reconhecem, marcam e 

neutralizam antígenos. 

São produzidos pelos linfócitos B e são capazes de se combinar a substâncias estranhas ao corpo, deixando-

as inativas. 

Anticorpos são altamente específicos, atuando apenas contra seu antígeno específico, enquanto um antígeno 

pode desencadear a resposta de várias imunoglobulinas. 

Podem ser classificados em cinco tipos, de acordo com suas cadeias: 
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• Imunoglobulina A (IgA): Predominante em secreções como saliva, leite, muco presente nas mucosas do 

trato gastrointestinal e trato respiratório. 

• Imunoglobulina D (IgD): Função desconhecida, encontrada em baixas quantidades no sangue e pode ser 

detectada em diversas espécies. Recentemente, foi descoberto que é capaz de ligar-se a basófilos e 

mastócitos, ativando estas células, o que favorece a defesa imune. 

• Imunoglobulina E (IgE): Encontrada na superfície de mastócitos, eosinófilos e basófilos (tipos de células 

de defesa), sendo importante no combate a vermes e reações alérgicas. 

• Imunoglobulina G (IgG): Produzida em larga escala quando o corpo reconhece um antígeno, é 

responsável pela memória-imune contra aquele antígeno detectado. 

• Imunoglobulina M (IgM): Encontrada principalmente no meio intravascular, produzida em grandes 

quantidades na fase inicial de doenças, sendo encontrada também nos linfócitos B, agindo como 

receptor de antígenos.  

  

 

 

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

 

 

  

https://dex.descomplica.com.br/enem/biologia/extensivo-enem-enzimas-e-proteinas-especiais/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=biologia1&utm_term=proteinas-e-atividade-enzimatica
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Exercícios 

 

1. O funcionamento dos organismos vivos depende de enzimas, as quais são essenciais às reações 

metabólicas celulares. Essas moléculas: 

a) possuem cadeias nucleotídicas com dobramentos tridimensionais que reconhecem o substrato 
numa reação do tipo chave-fechadura. 

b) diminuem a energia de ativação necessária à conversão dos reagentes em produtos. 

c) aumentam a velocidade das reações químicas quando submetidas a pH maior que 8,0 e menor 
que 6,0. 

d) são desnaturadas em temperaturas próximas de 0 ºC, paralisando as reações químicas 
metabólicas. 

e) são consumidas em reações metabólicas exotérmicas, mas não alteram o equilíbrio químico. 
 

 

2. “Cerca de 27 milhões de brasileiros têm intolerância ao leite por deficiência na produção de uma enzima 

do intestino”. 
FOLHA DE SÃO PAULO, 09/08/98. 

Sobre a enzima citada no artigo, e as enzimas em geral, podemos afirmar que: 

a) Aumentam a energia de ativação necessária para as reações. 

b) Atuam de forma inversamente proporcional ao aumento da temperatura. 

c) São altamente específicas em função de seu perfil característico. 

d) São estimuladas pela variação do grau de acidez do meio. 

e) São consumidas durante o processo, não podendo realizar nova reação do mesmo tipo. 
 

 

3. A fonte das proteínas ingeridas (oriundas de carne de insetos, vacas, cães ou porcos) é indiferente para 

nossa nutrição uma vez que: 

a) as funções das proteínas são mantidas em nosso organismo 

b) as proteínas perdem somente a estrutura terciária no processo digestivo 

c) as proteínas absorvidas são inativadas em nosso sangue  

d) a digestão das proteínas determina que somente os aminoácidos sejam absorvidos 

e) as proteínas são utilizadas preferencialmente como combustível em nossas mitocôndrias 
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4. Boa parte das proteínas é classificada como enzimas e apresentam papel importante no processo de 

aumento da velocidade de uma reação química. Sobre as enzimas do corpo humano, é correto afirmar: 

a) Apresentam capacidade de suportar grandes variações de pH, solubilidade e temperatura sem 
perder as suas características funcionais. 

b) Em geral, uma mesma enzima pode apresentar diferentes aplicações, trabalhando com um grande 
número de substratos. Essa flexibilidade é dada pela capacidade das enzimas em alterar a sua 
conformação de acordo com o substrato. 

c) As enzimas apresentam alta especificidade com o seu respectivo substrato, devido às 
características químico-estruturais do sítio de ligação geradas pela estrutura tridimensional da 
própria enzima. 

d) As enzimas apresentam a característica de sinalizarem e desencadearem respostas fisiológicas 
a partir do seu reconhecimento por um receptor. Em geral são produzidas em algum tecido 
específico, diferente daquele onde se desencadeia a resposta. 

e) As enzimas apresentam a capacidade de serem reguladas somente pelos produtos diretamente 
formados pela sua atividade, em um processo denominado retroalimentação negativa. 

 

 

5. O funcionamento dos organismos vivos depende de enzimas, as quais são essenciais às reações 

metabólicas celulares. Essas moléculas: 

a) possuem cadeias nucleotídicas com dobramentos tridimensionais que reconhecem o substrato 
numa reação do tipo chave-fechadura. 

b) diminuem a energia de ativação necessária à conversão dos reagentes em produtos. 

c) aumentam a velocidade das reações químicas quando submetidas a pH maior que 8,0 e menor 
que 6,0. 

d) são desnaturadas em temperaturas próximas de 0°C, paralisando as reações químicas 
metabólicas. 

e) são consumidas em reações metabólicas exotérmicas, mas não alteram o equilíbrio químico. 
 

 

6. O gráfico a seguir mostra como a concentração do substrato afeta a taxa de reação química: 
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O modo de ação das enzimas e a análise do gráfico permitem concluir que 

a) todas as moléculas de enzimas estão unidas às moléculas de substrato quando a reação 
catalisada atinge a taxa máxima. 

b) com uma mesma concentração de substrato, a taxa de reação com enzima é menor que a taxa de 
reação sem enzima. 

c) a reação sem enzima possui energia de ativação menor do que a reação com enzima. 

d) o aumento da taxa de reação com enzima é inversamente proporcional ao aumento da 
concentração do substrato. 

e) a concentração do substrato não interfere na taxa de reação com enzimas porque estas são 
inespecíficas. 

 

7. Enzimas são, na sua grande maioria, proteínas que atuam como catalisadores orgânicos, acelerando 

reações químicas específicas. A atividade das enzimas sofre influência de alguns fatores, como a 

elevação da temperatura, que altera a estrutura espacial das moléculas de proteínas. Foi realizada uma 

experiência com uma enzima digestória bovina para verificar a variação da velocidade de uma reação 

com o aumento da temperatura do meio em que ocorreu. Com os dados dessa experiência foi 

construído o seguinte gráfico. 

 

 

 

Assinale a alternativa que contém a correta explicação do gráfico. 

a) A velocidade da reação é inversamente proporcional ao aumento da temperatura. 

b) A velocidade da reação aumenta proporcionalmente com o aumento da temperatura. 

c) A velocidade da reação diminui proporcionalmente com o aumento da temperatura. 

d) Existe uma temperatura ótima na qual a velocidade da reação é máxima. 

e) A reação sofre inversão de sentido a partir de determinada temperatura. 
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8. Considerando a definição de enzimas, assinale a alternativa correta: 

I. São catalisadores orgânicos, de natureza proteica, sensíveis às variações de temperatura. 

II. São substâncias químicas de natureza lipídica, sendo consumidas durante o processo químico 

III. Apresenta uma região chamada área ativa, à qual se adapta a molécula do substrato. 

a) Apenas a afirmativa I é correta. 

b) Apenas as afirmativas II e III são corretas. 

c) Apenas as afirmativas I e III são corretas. 

d) Todas as afirmações são corretas. 

e) Nenhuma afirmação é correta 
 

9. Existem dois tipos principais de inibidores da atividade de uma enzima: os competitivos e os não 

competitivos. Os primeiros são aqueles que concorrem com o substrato pelo centro ativo da enzima.  

Considere um experimento em que se mediu a velocidade de reação de uma enzima em função da 

concentração de seu substrato em três condições: 

• Ausência de inibidores. 

• Presença de concentrações constantes de um inibidor competitivo. 

• Presença de concentrações constantes de um inibidor não competitivo. 

Os resultados estão representados no gráfico abaixo: 

 

A curva I corresponde aos resultados obtidos na ausência de inibidores. As curvas que representam a 

resposta obtida na presença de um inibidor competitivo e na presença de um não competitivo estão 

indicadas, respectivamente, pelos seguintes números: 

a) II e IV. 

b) II e III. 

c) III e II. 

d) IV e III. 

e) III e IV. 
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10. Os sintomas mais sérios da Gripe A, causada pelo vírus H1N1, foram apresentados por pessoas mais 

idosas e por gestantes. O motivo aparente é a menor imunidade desses grupos contra o vírus. Para 

aumentar a imunidade populacional relativa ao vírus da gripe A, o governo brasileiro distribuiu vacinas 

para os grupos mais suscetíveis. 

A vacina contra o H1N1, assim como qualquer outra vacina contra agentes causadores de doenças 

infectocontagiosas, aumenta a imunidade das pessoas porque 

a) possui anticorpos contra o agente causador da doença. 

b) possui proteínas que eliminam o agente causador da doença. 

c) estimula a produção de glóbulos vermelhos pela medula óssea. 

d) possui linfócitos B e T que neutralizam o agente causador da doença. 

e) estimula a produção de anticorpos contra o agente causador da doença. 
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Gabarito 

 

1. B 

A função de catalizador das enzimas facilita reações pois consegue diminuir a energia de ativação e 

acelerar a reação. 

 

2. C 

As enzimas são altamente específicas em vários quesitos, como temperatura, pH, substrato, e diminuem 

a energia de ativação necessária para uma reação acontecer.  

 

3. D 

As proteínas são compostos formados por aminoácidos, e durante a digestão, esses aminoácidos são 

separados e absorvidos, e só então serão utilizados no nosso metabolismo para formar novas proteínas. 

 

4. C 

As enzimas são altamente específicas e trabalham somente determinadas condições, sem muitas 

variações (de pH, temperatura, substrato, entre outros). 

 

5. B 

As enzimas são proteínas que agem reduzindo a energia de ativação em uma reação química, o que 

aumenta a sua velocidade. São sensíveis a temperaturas altas e, de um modo geral, têm atividade ótima 

em valores de pH próximos a 7,0. 

 

6. A 

A questão aborda a influência da concentração do substrato sob a atividade enzimática. Após um certo 

valor da concentração do substrato, a velocidade da reação fica constante. Isso significa que todas as 

enzimas encontram-se ligadas às moléculas de substrato, ou seja, ocorreu uma saturação enzimática. 

 

7. D 

A questão relaciona a temperatura com a atividade enzimática. A interpretação do gráfico leva à 

conclusão de que há uma temperatura ótima em que a atividade enzimática é máxima. 

 

8. C 

Afirmativa II: está errada, as enzimas são de natureza proteica e não são consumidas durante o processo 

químico. 

 

9. B 

Inibidores competitivos se parecem com a molécula de substrato e competem pelo centro ativo, 

impedindo que os substratos entrem nos centros ativos e, com isso, diminuindo a produtividade da 

enzima. Em concentrações elevadas de substrato, esse tipo de inibição pode ser contornada, pois o 

inibidor "perde a competição" para o substrato, não havendo alteração na velocidade máxima de reação. 

Os inibidores não competitivos, por sua vez, impedem as reações enzimáticas, ligando-se em outra parte 

da molécula. Essa interação provoca mudança no formato da enzima, fazendo com que o centro ativo 

perca eficiência como catalisador da conversão de substrato em produto. Dessa maneira, a curva de 
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velocidade de reação em função da concentração de substrato jamais alcançará a mesma velocidade 

máxima verificada na ausência de inibidor e na presença de inibidor competitivo. 

 

10. E 

As vacinas possuem antígenos capazes de estimular a produção de anticorpos e células de memória 

contra determinada doença. O organismo, ao entrar em contato com o antígeno novamente, apresenta 

uma resposta imunológica mais rápida. 
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Biociclos e biomas 
 

 

Resumo 

 

Biociclos 

São subdivisões da Biosfera onde se distribuem os seres vivos. São divididos em: 

• Talassociclo, que é o ambiente com água salgada. É o maior biociclo da Terra. 

 

 
 

• Limnociclo é o conjunto de ecossistemas de água doce. É o menor dos biociclos e pode ser dividido em 

ambiente lêntico (águas paradas) ou lótico (águas em movimento, com correnteza). 

 

 

Ambientes aquáticos 

Os organismos que vivem em ambientes aquáticos podem ser divididos de acordo com sua capacidade de 

locomoção: 

• Plâncton: seres que se deslocam passivamente na água, arrastados pelas ondas e correntes marinhas. 

Podem ser heterotróficos (zooplâncton) ou autotróficos (fitoplâncton). 
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• Nécton: seres que se deslocam ativamente pela coluna d’água. 

 

• Bêntos: seres que vivem associados ao fundo e substratos marinhos. Podem ser fixos (sésseis) ou 

móveis. 

 

Epinociclo é o ambiente terrestre, correspondente aos continentes, ilhas e terras emersas. Possui a maior 

biodiversidade de espécies, assim como a maior variedade climática e presença de bareriras geográficas. 

 

Biomas 

O Epinociclo pode ser dividido em diferentes biomas. Dentre os biomas internacionais podemos citar a tundra, 

a taiga e as florestas temperadas, presentes em locais de clima frio, e deserto e savanas, com clima seco e 

temperaturas altas.  

 

Dos biomas brasileiros, temos: 

Caatinga: localiza-se no sertão nordestino, com clima quente e seco, com uma vegetação formada por plantas 

xerófitas. 

 

 

Cerrado: é o segundo maior bioma brasileiro, localizado na região centro-oeste. Possui estação seca e 

chuvosa bem definida. A vegetação possui adaptações para captação de água. 
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Floresta Amazônica: maior bioma do Brasil, localizado na região norte e de clima quente e úmido. Possui a 

maior biodiversidade do planeta, tanto de fauna quanto de flora. 

 

 

Manguezal: bioma ecótono entre rios e mares, sofre frequentes inundações. Sua vegetação adaptada para o 

solo encharcado e salino. É uma região de berçário de espécies marinhas. 

 

 

 

Mata Atlântica: Presente em quase todo o litoral brasileiro. Possui um clima quente e úmido, além de uma 

alta riqueza de espécies, alto endemismo e epifitismo. 

 

 

 

Mata de Araucárias: localizada na região Sul do país, caracteriza-se pela presença de pinheiros, 

principalmente o pinheiro-do-paraná, também conhecido como Araucária. 
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Mata dos Cocais: zona de transição entre Caatinga e Amazônia. 

 

 

 

Pampas: localizado no sul, é uma região de alta produtividade primária líquida e muitas gramíneas. 

 

 

 

Pantanal: ocorre uma divisão de estações seca e chuvosa bem definida. Nas estações chuvosas há muitos 

alagamentos de suas planícies. Possui uma alta biodiversidade. 

 

 

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

 

  

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

 

1. A biomassa aquática pode ser dividida em três grupos: 

I. Organismos que nadam ativamente. 

II. Organismos flutuadores ou que se deslocam passivamente na água. 

III. Organismos do fundo, que podem ser fixos ou rastejantes. 

 

Os grupos I, II e III são denominados, respectivamente: 

a) Plâncton, nécton e bentos. 

b) Plâncton, bentos e nécton. 

c) Bentos, plâncton e nécton. 

d) Bentos, nécton e plâncton. 

e) Nécton, plâncton e bentos. 
 

 

2. Leia as afirmações seguintes. 

I. Ambiente aquático continental, com densidade baixa de plâncton. Grande parte das cadeias 

alimentares é sustentada pela entrada de matéria orgânica proveniente do ambiente terrestre. 

II. Ambiente aquático continental, com densidade elevada de plâncton. Grande parte das cadeias 

alimentares é sustentada pela produção primária do fitoplâncton. 

 

Escolha a alternativa que relaciona corretamente as afirmações ao tipo de ambiente. 

a) I: Rio, pois a correnteza existente nesses ambientes não permite, por muito tempo, o 
estabelecimento de populações planctônicas. II: Lago, pois a água parada permite às 
comunidades planctônicas se estabelecerem e aí permanecerem 

b) I: Rio, pois as comunidades fluviais são muito pobres, seno que os animais precisam sealimentar 
de matéria orgânica que cai no rio. II: Oceano, que apresenta rica biodiversidade. 

c) I: Lago, pois a situação da água parada faz com que esse ambiente seja pobre em nutrientes e em 
organismos. II: Rio, cuja correnteza faz com que o ambiente seja rico e sustente uma diversificada 
comunidade planctônica. 

d) I: Oceano, cuja elevada profundidade faz com que os nutrientes fiquem concentrados no fundo, 
não permitindo o estabelecimento das comunidades planctônicas. II: Lago, que normalmente é 
raso, fazendo com que os nutrientes estejam disponíveis às comunidades lanctônicas que aí se 
estabelecem. 

e) I: Rio, pois o sombreamento das matas ciliares não permite o estabelecimento do fitoplâncton. II: 
Lago, pois a baixa densidade de peixes fluviais nesses locais permite que o plâncton se estabeleça. 
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3. Mata de terra firme, mata de várzea e igapó são formações vegetais típicas deste bioma. Em razão do 
processo de uso e ocupação do território brasileiro e das ações dirigidas à preservação dos recursos 
naturais realizadas nas últimas décadas, este bioma constitui-se também naquele que guarda as maiores 
extensões de floresta nativa no Brasil, ainda que seu desmatamento não tenha sido completamente 
cessado. O texto refere-se ao bioma: 
a) Cerrado. 
b) Mata Atlântica. 
c) Pampa. 
d) Caatinga. 
e) Amazônico 

 

4. A análise de esporos de samambaias e de pólen fossilizados contidos em sedimentos pode fornecer 

pistas sobre as formações vegetais de outras épocas. No esquema a seguir, que ilustra a análise de 

uma amostra de camadas contínuas de sedimentos, as camadas mais antigas encontram-se mais 

distantes da superfície. 

 

Essa análise permite supor-se que o local em que foi colhida a amostra deve ter sido ocupado, 
sucessivamente, por 

a) floresta úmida, campos cerrados e caatinga. 

b) floresta úmida, floresta temperada e campos cerrados. 

c) campos cerrados, caatinga e floresta úmida. 

d) caatinga, floresta úmida e campos cerrados. 

e) campos cerrados, caatinga e floresta temperada. 

5. Apesar da riqueza das florestas tropicais, elas estão geralmente baseadas em solos inférteis e 

improdutivos. Grande parte dos nutrientes é armazenada nas folhas que caem sobre o solo, não no 

solo propriamente dito. Quando esse ambiente é intensamente modificado pelo ser humano, a 

vegetação desaparece, o ciclo dos nutrientes é alterado e a terra se torna rapidamente infértil. 
CORSON, Walter H, Manual Global de Ecologia, 1993. 

No texto anterior, pode parecer uma contradição a existência de florestas tropicais exuberantes sobre 

solos pobres. No entanto, este fato é explicado pela 

a) profundidade do solo, pois, embora pobre, sua espessura garante a disponibilidade de nutrientes 
para a sustentação dos vegetais da região. 

b) boa iluminação das regiões tropicais, uma vez que a duração regular do dia e da noite garante os 
ciclos dos nutrientes nas folhas dos vegetais da região. 
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c) existência de grande diversidade animal, com número expressivo de populações que, com seus 
dejetos, fertilizam o solo. 

d) capacidade de produção abundante de oxigênio pelas plantas das florestas tropicais,  considerado 
os “pulmões do mundo” 

e) rápida reciclagem dos nutrientes potencializada pelo calor e umidade das florestas tropicais, o que 
favorece a vida dos decompositores. 

 

 

6. Constitui um bioma brasileiro que se estendia originalmente por uma área de dois milhões de km², hoje 
restam apenas 20% desse total. Este bioma apresenta solo deficiente em nutrientes e rico em ferro e 
alumínio, abriga plantas de aparência seca, entre arbustos esparsos e gramíneas e um tipo mais denso 
de vegetação, de formação florestal. Estima-se que 10 mil espécies de vegetais, 837 de aves e 161 de 
mamíferos vivam ali. Essa riqueza biológica, porém, é seriamente afetada pela caça e pelo comércio 
ilegal. Este bioma é o sistema ambiental brasileiro que mais sofreu alteração com a ocupação humana. 
Disponível em: <www.portalbrasil.net>. (Adaptação) 
O bioma brasileiro a que o texto faz referência é: 
a) Campos 
b) Floresta Latifoliada 
c) Caatinga 
d) Cerrado 
e) Floresta Equatorial 

 

7. A tabela lista características bióticas e abióticas associadas a alguns biomas brasileiros.  

 

 

Escolha a alternativa que lista os biomas corretos, na ordem em que aparecem nas linhas da tabela (I 

a IV).  

a) I‐Floresta Amazônica; II‐Cerrado; III‐Mata Atlântica;   IV‐Caatinga.  

b) I‐ Floresta Amazônica; II‐Pampas; III‐Mata Atlântica;   IV‐Cerrado.  

c) I‐Mata Atlântica; II‐Cerrado; III‐Floresta Amazônica;   IV‐Caatinga.  

d) I‐Mata Atlântica; II‐Pampas; III‐Floresta Amazônica;   IV‐Cerrado.  

e) I‐Pampas; II‐Mata Atlântica; III‐Cerrado;   IV‐ Floresta Amazônica. 
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8. Os seres vivos não são entidades isoladas. Eles interagem em seu ambiente com outros seres vivos e 

com componentes físicos e químicos. São afetados pelas condições desse ambiente. Com relação ao 

ecossistema marinho, assinale a alternativa correta. 

a) O Zooplâncton e o Fitoplâncton representam os organismos produtores (autotróficos) nas cadeias 
alimentares marinhas. 

b) Os consumidores secundários e terciários, nos mares, são representados principalmente por 
peixes. 

c) No ambiente marinho, não existem decompositores. 

d) As diatomáceas são os principais representantes do Zooplâncton. 

e) Todos os seres do Zooplâncton marinho são macroscópicos. 
 

9.  [...] Então, a travessia das veredas sertanejas é mais exaustiva que a de uma estepe nua. Nesta, ao 

menos, o viajante tem o desafogo de um horizonte largo e a perspectiva das planuras francas. Ao passo 

que a outra o afoga; abrevia-lhe o olhar; agride-o e estonteia-o; enlaça-o na trama espinescente e não o 

atrai; repulsa-o com as folhas urticantes, com o espinho, com os gravetos estalados em lanças, e 

desdobra-se- lhe na frente léguas e léguas, imutáveis no aspecto desolado; árvore sem folhas, de galhos 

estorcidos e secos, revoltos, entrecruzados, apontando rijamente no espaço ou estirando-se flexuosos 

pelo solo, lembrando um bracejar imenso, de tortura, da flora agonizante [...] 
CUNHA, E. Os sertões. Disponível em http://pt.scribd.com. Acesso em: 02 junho, 2012. 

 

Os elementos da paisagem descritos no texto correspondem a aspectos biogeográficos presentes na 

a) composição de vegetação xerófila. 

b) formação de florestas latifoliadas. 

c) transição para mata de grande porte. 

d) adaptação à elevada salinidade. 

e) homogeneização da cobertura perenifólia. 
 

 

10. Dentre outras características, uma determinada vegetação apresenta folhas durante três a quatro 

meses ao ano, com limbo reduzido, mecanismo rápido de abertura e fechamento dos estômatos e caule 

suculento. Essas são algumas características adaptativas das plantas ao bioma onde se encontram. 

Que fator ambiental é o responsável pela ocorrência dessas características adaptativas? 

a) Escassez de nutrientes no solo. 

b) Estratificação da vegetação 

c) Elevada insolação. 

d) Baixo pH do solo. 

e) Escassez de água. 
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Gabarito 

 

1. E 

Organismos que nadam ativamente são considerados bentos. Flutuadores são plânctons e aqueles que 

vivem fixos ou rastejantes no fundo do ambiente aquático são considerados néctons.  

 

2. A 

A correnteza dificulta o aumento da densidade dos plânctons, pois eles são facilmente levados. Assim, 

o ambiente 1 é o Rio. O ambiente 2 é um lago, pois é um ambiente aquático CONTINENTAL (exclui-se o 

oceano), cuja água parada permite o grande desenvolvimento das cominidades planctônicas.  

 

3. E 

O bioma amazônico é composto por vários ecossistemas distintos, como a Mata de terra firme, Mata 

de Várzea e o Igapó. Trata-se do mais bioma brasileiro que ainda tem o menor desmatamento. 

 

4. A 

As camadas mais antigas são formadas por florestas úmidas, pela grande presença de esporos 

fossilizados de samambaias, pteridófitas dependentes de água para a reprodução. A camada 

intermediária pode pertencer ao cerrado, pelas gramíneas (o mais clássico é a presença de arbustos 

retorcidos), por fim, a camada mais superficial se refere à caatinga, pela presença de pólen de cactos.  

 

5. E 

Os solos de florestas tropicais é infértil e improdutivo sem a presença do material orgânico rapidamente 

reciclado que cai sobre o solo, processo realizado pelos decompositores.  

 

6. D 

O Cerrado, segundo maior bioma do Brasil tem sofrido muito com a ocupação humana e com as 

plantações. Suas árvores são tortuosas e também existem arbustos e gramíneas. O solo, por ser pobre 

em nutrientes, precisa passar por correção para uso em plantio. 

 

7. D 

A mata atlântica tem o estrato arbóreo e fica situada na região litorânea do Brasil, na região tropical e 

subtropical. Já os pampas, situados na região sul do país predomina o estrato herbáceio típico de uma 

região mais temperada. A floresta amazônica fica situada na região equatorial e assim como a mata 

atlântica, possui um estrato arbóreo. O cerrado por sua vez possuem os três tipos de estratos e fica 

situado na região central do Brasil, clima tropical. 
 

8. B 

Os peixes são consumidores secundários e terciários, visto que os principais produtores são 

fitoplânctons e principais consumidores primários são os zooplânctons.  
 

9. A 

Os sertões, de Euclides da cunha, retrata o bioma da caatinga, característica por apresentar vegetais com 

adaptação aos ambientes secos, conhecidas como xerófilas.  
  
10. E 

Essas são adaptações ao ambiente seco, permitindo a sobrevivência desses vegetais nas condições de 

escassez de água.  



 
 

 

 

1 

Biologia 
 

Exercícios: Proteínas 
 

Exercícios 

 

1. Uma alimentação balanceada deve ser rica em proteínas, macromoléculas importantes para o 

funcionamento dos seres vivos, uma vez que desempenham funções estruturais e enzimáticas. Sobre 

este assunto, observe a figura abaixo representando diferentes estruturas proteicas e assinale a 

alternativa correta. 

 

a) A sequência linear de aminoácidos representada em 1 e 4 é denominada estrutura primária. 

b) Os dobramentos observados nas cadeias proteicas em 2 e 3 devem-se a reações de repulsão entre 

aminoácidos distantes entre si. 

c) Proteínas como a albumina, que apresentam somente uma cadeia polipeptídica, poderiam ser 

representadas em 4. 

d) As estruturas 2 e 3 são chamadas, respectivamente, de alfa-hélice e beta-hélice. 

e) Caso a estrutura 5 fosse uma enzima submetida a alta temperatura, esta seria desnaturada mas 

não ocorreria mudança em sua forma espacial. 

 

 

2. Os aminoácidos, cuja fórmula geral está representada na figura abaixo, são monômeros que, quando 

unidos, formam polímeros. 

 

A respeito dos aminoácidos, assinale a alternativa correta. 

a) Quando unidos em cadeias longas, formam os polipeptídios, que podem exercer função estrutural 

e regulatória. 

b) Existem milhares de tipos envolvidos na síntese proteica humana, todos com a fórmula geral 

apresentada, mas que diferem entre si quanto ao radical R. 

c) O ser humano, pela sua evolução, é um dos animais capazes de sintetizar todos os tipos de 

aminoácidos existentes. 

d) O átomo de carbono central, ligado ao radical R, é denominado carbono alfa, sendo o responsável 

pela ligação entre aminoácidos. 
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3. Analise as afirmativas a seguir e marque a resposta correta: 

I. A enzima que digere a lactose também digere a sacarose, em face da lactose e da sacarose serem 

dissacarídeos. 

II. Aumentos na concentração do substrato de uma enzima são acompanhados por aumentos 

proporcionais na velocidade da reação que ela catalisa. 

III. Variações no pH modificam a velocidade da reação química catalisada por uma enzima, em face 

da sua estrutura terciária se alterar. 

a) Apenas III é verdadeira. 

b) Apenas I é verdadeira. 

c) Apenas I é II são verdadeiras. 

d) Apenas I é III são verdadeiras. 

e) I, II é III são verdadeiras. 

 

 

4. Nossa dieta é bastante equilibrada em termos de proteínas, carboidratos e gorduras, mas deixa a 

desejar em micronutrientes e vitaminas. “O brasileiro consome 400 miligramas de cálcio por dia, 

quando a recomendação internacional é de 1 200 miligramas,”(…). É um problema cultural, mais do que 

socioeconômico, já que os mais abastados, das classes A e B, ingerem cerca da metade de cálcio que 

deveriam. 
Revista Pesquisa Fapesp, junho de 2010, p. 56 

Proteínas são moléculas essenciais à vida, pois atuam na organização e funcionamento das células e 

tecidos em todos os seres vivos. A respeito da síntese de proteínas pelas células, considere as 

afirmações a seguir: 

I. A diversidade de proteínas está relacionada à sequência e quantidade de aminoácidos que 

constitui cada proteína. 

II. Cada espécie apresenta um código genético diferente, a partir do qual suas proteínas são 

sintetizadas. 

III. A produção dessas moléculas dá-se com gasto de energia, através do consumo de ATP. 

IV. As proteínas provenientes dos alimentos e absorvidas por nosso sistema digestório são utilizadas 

por nossas células e integram nossos tecidos. 

 

Estão corretas: 

a) I e III, somente. 

b) II e IV, somente. 

c) I, II e III, somente. 

d) II, III e IV, somente. 

e) I, II, III, IV. 
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5. Analise as afirmativas a respeito da molécula dada pela fórmula geral a seguir: 

 

a) É capaz de se ligar a outra molécula do mesmo tipo através de pontes de hidrogênio. 

b) Não entra na constituição de enzimas. 

c) R representa um  radical  invariável  que  identifica  diferentes  tipos  moleculares dessa substância. 

d) Os vegetais  são capazes  de produzir  todos os tipos  moleculares  dessa substância, necessários 

a sua sobrevivência. 

e) Essas moléculas são unidas umas às outras no núcleo celular. 

 

 

6. Um laboratório analisou algumas reações ocorridas durante o processo de digestão do amido em seres 

humanos. Para isso, foram utilizados quatro tubos de ensaio, cada um contendo pequena concentração 

de amido, igual a 0,05 mg/mL, e excesso de enzima digestiva em relação a esse substrato. O 

experimento consistia em adicionar uma gota de solução de iodo a cada um dos tubos de ensaio. 

Observe, abaixo, as condições experimentais empregadas: 

 

Cite o nome de uma enzima, encontrada no tubo digestório humano, que poderia ser utilizada no 

experimento para hidrolisar o amido. Ao reagir com o iodo, o amido assume coloração azulada. 

Identifique o único tubo de ensaio que não apresentará tal coloração e justifique sua resposta em 

função das duas condições experimentais empregadas. 
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7. A glicoquinase e a hexoquinase são duas enzimas que reagem com o mesmo substrato, a glicose. 

Ambas são enzimas intracelulares que fosforilam a glicose formando glicose 6-fosfato (G6P). 

Dependendo da enzima produtora, a G6P pode ou ser degradada na via da glicólise para gerar energia 

ou então ser usada para síntese de glicogênio. A glicólise ocorre nos tecidos em geral e a síntese de 

glicogênio ocorre principalmente no fígado. A síntese do glicogênio somente acontece quando existe 

excesso de glicose no sangue. Essa é uma forma de armazenar esse açúcar. Observe a figura a seguir, 

que apresenta as velocidades de reação dessas duas enzimas em função da concentração da glicose. 

Níveis normais de glicose no sangue estão ao redor de 4 mM. 

 

Qual das duas enzimas gera G6P para síntese de glicogênio hepático? Justifique sua resposta. 

 

 

8. As questões abaixo se referem a alguns dos componentes químicos dos seres vivos. 

a) Mantendo-se constante a concentração de uma enzima, o efeito da temperatura sobre a 

velocidade de reação pode ser representado pelo gráfico abaixo: 

 

A partir de uma determinada temperatura ocorre o fenômeno conhecido como “desnaturação”. 

Explique esse fato com base na estrutura das enzimas. 

b) Considere a frase: “A clara de ovo é rica em proteínas, portanto, tendo em vista seu valor nutricional, 

seria melhor ingeri-la crua”. Indique se ela é verdadeira ou falsa e justifique sua escolha. 
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9. A enzima EPSP-sintase, presente em praticamente todos os vegetais, é modificada na soja transgênica, 

tornando-a resistente à inibição pelo herbicida glifosato. Assim, o tratamento com esse herbicida não 

prejudica o desenvolvimento de culturas de soja transgênica, mas evita o crescimento de outros 

vegetais indesejáveis. 

Num estudo para a identificação da variedade transgênica de soja, foi medida, nas mesmas condições 

experimentais, a atividade da EPSP-sintase em extratos de folhas de diferentes tipos desse vegetal, em 

presença ou ausência de glifosato. As atividades da enzima nesses extratos, na ausência do inibidor, 

apresentaram o mesmo valor. 

Observe o gráfico: 

 

A curva que corresponde à razão entre as atividades de uma enzima da variedade transgênica e as 

atividades dessa mesma enzima da soja comum é a indicada pela seguinte letra: 

a) W 

b) X 

c) Y 

d) Z 

 

 

10. Logo após a colheita, os grãos de milho apresentam sabor adocicado, devido à presença de grandes 

quantidades de açúcar em seu interior. O milho estocado e vendido nos mercados não tem mais esse 

sabor, pois cerca de metade do açúcar já foi convertida em amido por meio de reações enzimáticas. 

No entanto, se o milho for, logo após a colheita, mergulhado em água fervente, resfriado e mantido em 

um congelador, o sabor adocicado é preservado. Por que esse procedimento preserva o sabor 

adocicado dos grãos de milho? 
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1. C 

A albumina é uma proteína que é solúvel em água e auxilia na regulação osmótica e é uma proteína com 

estrutura terciária, formada por apenas uma cadeia peptídica. 

 

2. A 

Os polipeptídeos são longas sequencias de aminoácidos, porém mais curtas que as proteínas, e podem 

ter funções como formar estruturas ou auxiliar em atividades regulatórias, como o sistema imune. 

 

3. A 

I está incorreto pois as enzimas são específicas para seu substrato; II está incorreto pois após 

determinado aumento de substrato, a velocidade da reação se estabiliza, pois o sítio ativo fica saturado. 

 

4. A 

II está errado pois as proteínas são sintetizadas a partir do RNA, no processo de tradução; IV está errada 

pois não utilizamos as proteínas, mas sim os aminoácidos resultantes da digestão das proteínas. 

 

5. D 

Alguns aminoácidos nós, humanos, só conseguimos através da alimentação. Porém os vegetais são 

capazes de produzir todos sozinhos. 

 

6. Tanto a temperatura quanto pH são importantes para atuação das enzimas. As enzimas humanas atuam 

em temperatura otima de 37°C, e atuam em pH neutro, proximo a 7 na boca, com a amilase salivar, 

tambem chamada de ptialina. No tubo 1 então ha digestão do amido, logo não ha reação do amido com 

o iodo, e não ficara azulado. 

 

7. A hexoquinase atinge a velocidade maxima de reação com uma pequena quantidade de glicose, indicando 

que ha uma grande afinidade, enquanto a glicoquinase depende de uma maior concentração de glicose, 

ou seja, ha uma baixa afinidade. A enzima que contribui para o glicogênio hepatico sera a glicoquinase, ja 

que ela atua apenas com excesso de glicose, produzindo G6P. 

 

8.  

a) A desnaturação é a perda da estrutura terciaria ou secundaria da proteina, comprometendo sua 

função. 

b) A afirmativa e falsa. Crua ou cozida, a clara do ovo tera os mesmos aminoacidos. Seja desnaturado 

ou completa, a proteina sera digerida e os aminoacidos serão utilizados pelo corpo. 

 

9. A 

É importante perceber que o gráfico mostra em seu eixo Y a razão entre as atividades enzimáticas, 

comparando as transgênicas sobre a soja comum. Com o glicofosato, apenas a soja comum tem suas 
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enzimas inibidas, enquanto a transgênica não sofre alterações na atividade. Com isso, a atividade 

enzimática transgênica é maior que a da soja comum, fazendo com que se forme uma curva crescente. 

 

10. As enzimas responsaveis pela conversão da glicose em amido são desnaturadas no momento de fervura. 

O congelamento impede que haja a renaturação das proteinas. 

 



 
 

 

 

1 

Biologia 
 

Proteínas - aprofundamento 
 

Resumo 

 

Proteínas são uma cadeia de aminoácidos que desempenham diversas funções como estrutural, 

catalisadora, contrátil, reguladora (hormônio) e imunológica. Seu formato define sua função biológica e sua 

estrutura pode ser: 

• Primária → é uma sequência linear de aminoácidos 

• Secundária → é a sequência começando a ganhar forma. Pode ser helicoidal ou pregueado. 

• Terciária → é uma estrutura tridimensional na qual já pode desempenhar uma função. 

• Quaternária → é a junção de duas ou mais estruturas terciárias. 

OBS.: a temperatura alta ou um pH ácido pode desnaturar uma proteína. 

 

 

 

CLASSIFICAÇÃO DAS PROTEÍNAS 

 

PROTEÍNAS FIBROSAS: longas, filamentosas, insolúveis em água e se agrupam para formar fibras. Um 

exemplo do proteína fibrosa é a queratina. 

 

PROTEÍNA GLOBULAR: dobradas entre si formando unidades compactas, solúveis em  água ou soluções 

aquosas (ácidos, sais e bases). As partes insolúveis ficam do lado de dentro das dobras, enquanto as 

solúveis para fora. Apresenta funções como a regulação de processos vitais e um exemplo dessa proteína é 

a insulina.  
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ENZIMAS 

 

As enzimas são macromoléculas orgânicas de origem proteica e são altamente específicas quanto ao seu 

funcionamento: temperatura e pH ideal, substrato específico. Possuem diversas funções: 

• Catalisadoras – aceleram as reações químicas 

• Diminuem a energia de ativação – quantidade de energia necessária para ativar uma reação 

química 

• Não se modificam – mesmo após catalisarem as reações  

• São específicas em relação ao substrato (teoria da chave-fechadura) 

 

 

(modelo chave-fechadura da enzima) 

 

Elas podem ser alteradas em relação a velocidade enzimática como temperatura, pH e concentração de 

substrato. 
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Para diminuir a energia necessária para a reação é necessário 

• Posicionamento correto do substrato 

• Deformação do substrato 

• Microambiente favorável 

• Ligações covalentes 

 

Existem moléculas auxiliares que se ligam às enzimas para melhorar o funcionamento da energia. São 

COFATORES: moléculas inorgânicas – sais minerais 

COENZIMAS: moléculas orgânicas – vitaminas 

 

MOLÉCULAS INIBIDORAS DO FUNCIONAMENTO ENZIMÁTICO 

 

• Inibidores competitivos: se ligam no sítio ativo e impede/limitam o substrato 

• Inibidores não competitivos: se ligam em outro lugar (fora do sítio ativo), alteram o formato da 

enzima e impedem que o substrato se ligue 

• Retroinibição: excesso de substrato inativa as enzimas que fabricam esse mesmo substrato 

(feedback negativo) 
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Exercícios 

 

1. As proteínas são compostos: 

a) formados por carboidratos e lipídios unidos por pontes de hidrogênio. 

b) formados por aminoácidos unidos por ligações peptídicas. 

c) de tamanho muito pequeno (micromoléculas) e que ocorrem em baixa concentração dentro da 

célula. 

d) que não fazem parte da constituição química dos cromossomos. 

e) responsáveis diretamente pela transmissão da informação genética. 

 

2. A estrutura primária de uma proteína é determinada: 

a) por sua forma tridimensional que dá origem às estruturas secundárias. 

b) pela sua disposição espacial originada pela interação da cadeia peptídica. 

c) pela sequência dos aminoácidos na cadeia peptídica. 

d) pela divisão das estruturas secundárias. 

e) pela quantidade de colágeno presente. 

 

3. A proteína 1 foi isolada a partir do sangue de um vertebrado, e a proteína 2 foi isolada a partir de um 

meio de cultura de bactérias. Após estudos de sequenciamento, foi observado que ambas as proteínas 

apresentavam, cada uma, 471 resíduos de aminoácidos em sua estrutura. Com base nas informações 

apresentadas acima, podemos afirmar que as duas proteínas são iguais entre si? Explique. 

 

4. O milho verde recém-colhido tem um sabor adocicado. Já o milho verde comprado na feira, um ou dois 

dias depois de colhido, não é mais tão doce, pois cerca de 50% dos carboidratos responsáveis pelo 

sabor adocicado são convertidos em amido nas primeiras 24 horas. Para preservar o sabor do milho 

verde pode-se usar o seguinte procedimento em três etapas: 

1º descascar e mergulhar as espigas em água fervente por alguns minutos; 

2º resfriá-las em água corrente; 

3º conservá-las na geladeira. 

A preservação do sabor original do milho verde pelo procedimento descrito pode ser explicada pelo 

seguinte argumento. 

a) O choque térmico converte as proteínas do milho em amido até a saturação; esse ocupa o lugar do 

amido que seria formado espontaneamente. 

b) A água fervente e o resfriamento impermeabilizam a casca dos grãos do milho, impedindo a difusão 

de oxigênio e a oxidação da glicose. 

c) As enzimas responsáveis pela conversão desses carboidratos em amido são desnaturadas pelo 

tratamento com água quente. 

d) Microorganismos que, ao retirarem nutrientes dos grãos, convertem esses carboidratos em amido, 

são destruídos pelo aquecimento. 

e) O aquecimento desidrata os grãos de milho, alterando o meio de dissolução onde ocorreria 

espontaneamente a transformação desses carboidratos em amido. 
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5. A febre alta pode causar sérios danos ao organismo, pois a temperatura ótima de funcionamento para 

a maioria das enzimas humanas encontra-se entre 35 e 40ºC. Considerando a relação entre a 

temperatura e a atividade das enzimas humanas, é correto afirmar que a febre acima de 40ºC causa 

problemas porque: 

a) Aumenta a atividade da maior parte das enzimas, devido à menor disponibilidade de energia. 

b) A atividade das enzimas é reduzida, uma vez que essas sofrem desnaturação e não se associam 

ao substrato. 

c) A maior parte das enzimas perde sua atividade porque se solidifica (precipita). 

d) Aumenta a atividade das enzimas devido à sua precipitação, acelerando o reconhecimento do 

substrato. 

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

 

6. A "Folhateen", em julho de 2004, colocou em questão os alimentos considerados "fast food", muito 

apreciados pelos jovens. A reportagem foi sobre o filme "Super Size Me" que mostra o caso de um 

homem que comeu 90 hambúrgueres durante um mês, consumindo 5000 calorias/dia, o que lhe rendeu 

11 kg a mais. Segundo a matéria esse tipo de alimento é rico em gorduras e para uma pessoa suprir 

suas necessidades nutricionais ainda precisa consumir alimentos ricos em: vitaminas, cálcio, fibras e 

proteínas.  

Esses nutrientes, na ordem em que foram citados, podem ser encontrados, respectivamente, em 

a) verduras, queijo, carnes magras e sucos de frutas.  

b) queijos, sucos, verduras e massas.  

c) saladas, verduras, carne de peru e cereais.  

d) frutas, leite, pão integral e carnes magras.  

e) arroz integral, cereais, massas e frutas. 

 

7. "Dieta das proteínas: mais músculos, menos barriga. A dieta das proteínas é uma aliada e tanto para 

emagrecer, acabar com os pneuzinhos e ainda turbinar os músculos. E o melhor: tudo isso sem perder 

o pique nem passar fome.”  

Fonte: Disponível em: <http://www.corpoacorpo.uol.br >. Acesso em: 07 mar. 2013.  

 

As proteínas, substâncias indispensáveis para uma dieta saudável, são formadas pela união de um 

número muito grande de α-aminoácidos.  

Sobre essa união, pode-se dizer que as proteínas são compostos formados 

a) por α-aminoácidos hidrofóbicos, apenas. 

b) pela reação de precipitação de α-aminoácidos. 

c) pela combinação de cinco α-aminoácidos diferentes, apenas. 

d) pela reação de polimerização (por condensação) de α-aminoácidos. 

e) por substâncias orgânicas de cadeia simples e baixa massa molecular. 
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8. Artur era um menino desses que não param quietos em casa. Estava sempre na rua brincando com os 

amigos, e com frequência voltava para casa machucado. Certa vez, o guri apareceu com um talho na 

coxa, que a mãe desinfetou com água oxigenada. Enquanto ela limpava a ferida com algodão, o 

pequeno notou que a água oxigenada soltava bolhas, ao encostar na carne viva. A mãe explicou que 

aquilo eram bolhas de oxigênio, o mesmo gás que nós respiramos no ar, e que o que ele estava vendo 

era uma reação química. Quando Artur ficou maior, aprendeu na escola que água oxigenada é uma 

solução de peróxido de hidrogênio que se decompõe rapidamente em oxigênio e água, quando entra 

em contato com a enzima catalase, que existe na carne. Também aprendeu que o peróxido de 

hidrogênio desinfeta, mas também pode dificultar a cicatrização, porque “rouba” elétrons e destrói as 

proteínas que ajudam a fechar a ferida. 

 

Com base nas informações, é correto afirmar que:  

a) A enzima catalase acelera a reação, tornando-a exotérmica e provocando ardência.  

b) O peróxido de hidrogênio é dito redutor porque age como retirador de elétrons.  

c) A rápida liberação de oxigênio na ferida é causada pela temperatura do corpo, mais alta que a do 

ambiente.  

d) Para formação de cada molécula de oxigênio, decompõem-se duas de peróxido de hidrogênio.  

e) O peróxido de hidrogênio, sendo mais denso que a água, tende a concentrar-se no fundo do 

recipiente de água oxigenada. 

 

9. Sobre proteínas que foram desnaturadas sob condições de elevadas temperaturas, é correto afirmar 

que 

a) apesar de modificadas, permaneceram com sua estrutura primária, composta pela sequência de 

aminoácidos ligados entre si. 

b) tiveram sua estrutura primária rompida irreversivelmente. 

c) foram temporariamente modificadas, podendo assumir sua conformação espacial original em 

condições ideais de temperatura. 

d) se tornaram inadequadas para o consumo humano, já que foram estruturalmente alteradas. 

 

10. Para que uma célula possa produzir suas proteínas, ela precisa de aminoácidos, que podem ser obtidos 

de duas formas: ingeridos em alimentos ricos em proteínas, ou produzidos pelas células a partir de 

outras moléculas orgânicas. Nas alternativas abaixo marque respectivamente como são chamados os 

aminoácidos que um organismo não consegue produzir, e como são chamados os aminoácidos 

produzidos a partir de outras substâncias. 

a) Aminoácidos naturais e aminoácidos essenciais; 

b) Aminoácidos proteicos e aminoácidos não essenciais; 

c) Aminoácidos primários e aminoácidos secundários; 

d) Aminoácidos globulares e aminoácidos secundários; 

e) Aminoácidos essenc essenciais para todos os iais e aminoácidos naturais. 
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1. B 

As proteínas são formadas por aminoácidos, que se ligam através de ligações peptídicas. 

 

2. C 

A estrutura de uma proteína é determinada por sua sequência de aminoácidos. 

 

3. Não é possível afirmar isso, pois as proteínas, mesmo tendo o mesmo número de aminoácidos total, 

podem ter uma diferente sequência e tipos de aminoácidos. 

 

4. C 

Ao colocar o milho em ambientes com grandes variações de temperatura, incluindo temperaturaas altas, 

ele vai ter suas enzimas desnaturadas, e o processo de conversão em amido não irá ocorrer. 

 

5. B 

A temperatura ótima do corpo humano é entre 35-40°C, logo febres acima dessa temperatura irão causar 

uma desnaturação enzimática, havendo uma redução metabólica. 

 

6. C 

Aminoácidos são proteínas, presentes no leite, carne, peixes e possuem o papel de construtores. 

 

7. D 

As proteínas são formados pela polimerização (condensação) de aminoácidos (alfa). 

 

8. D 

A catalase é uma enzima antioxidante que possui rápida liberação de oxigênio e auxilia o organismo a 

quebrar peróxido de hidrogênio, que é um agente oxidante e polar. 

 

9. B 

As proteínas desnaturadas mantêm a estrutura primária. A desnaturação térmica não rompe as ligações 

peptídicas que unem os aminoácidos. 

 

10. E 

Os aminoácidos que o organismo não consegue produzir são chamados de essenciais, e só os 

conseguimos através da alimentação. Já os que são produzidos são chamados de não essenciais, ou 

naturais. 
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Estratégias predador-presa 

 

Resumo 

 

Da mesma maneira como os predadores têm suas estratégias e adaptações para a caça, as presas também 

possuem suas adaptações para fugir da predação. Dependendo da relação entre predador e presa, esta 

pode tentar se esconder, escapar ou lutar. 

 

• PLANTAS: defesa com espinhos e substâncias químicas 

 

 

 

• COLORAÇÃO CRÍPTICA: o animal combina sua cor com a do ambiente onde vive. 

  

 

 

• MIMETISMO: animais sem defesas químicas e palatáveis imitam a coloração de animais que 

possuem essas características. 

 

 

• MIMETISMO MULLERIANO: Duas ou mais espécies impalatáveis (não comestíveis) se imitam, 

formando um grupo de espécies parecidas que reforçam para os predadores que aquele padrão de 

cor e forma está associado a um gosto ruim. 
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• MIMETISMO BATESIANO: Os animais tentam se parecer com outros de espécies diferentes que têm 

gosto ruim ou são venenosos. 

 

• CAMUFLAGEM: seres assemelham-se com o ambiente em que vivem. Podem ser classificados como 

homocromia ou homotipia. 

• Homocromia: os organismos apresentam padrões de coloração que são geneticamente fixado: 

possuem cor semelhante a areia, folhas, galhos ou outras estruturas, tornando-os parecidos com o 

meio. 

 

 

 

• Homotipia: é a camuflagem pelo chamado “comportamento de decoração”. O organismo é 

semelhante a alguma estrutura do ambiente em que vive.  

 

 

• APOSEMATISMO: animais não-palatáveis, tóxicos ou venenosos anunciam que possuem gosto ruim 

através de coloração de alerta, conhecida como coloração aposemática. 

 

• COMPORTAMENTO DEIMÁTICO: comportamento de intimidação que certos animais adotam como 

defesa contra seu predador. 
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Exercícios 

 

1. Muitos predadores e presas se utilizam de suas cores como uma estratégia de sobrevivência e, desta 

forma, executam com sucesso suas atividades, como nos exemplos a seguir: 

I. O bicho-pau, um inseto encontrado nas regiões tropicais e subtropicais do mundo inteiro, é 

totalmente inofensivo e possui movimentos lentos. Por apresentar forma e cor semelhantes a 

galhos de árvores, pode passar horas paralisado, sem que seja notado. 

II. Uma espécie de aranha (Myrmarachne plataleoides) imita o tamanho, cor, formato e, até mesmo, o 

comportamento de uma formiga agressiva e de gosto ruim, para se proteger e minimizar as 

chances de ser devorada por predadores. 

III. Membros de uma família de anfíbio (Dendrobatidae) apresentam colorido intenso e produzem 

toxinas potentes que se encontram na pele. Algumas tribos indígenas da América do Sul utilizam 

estas toxinas na ponta das flechas para capturar pequenos animais.  

 

Os três exemplos tratam, respectivamente, das seguintes estratégias de defesa: 

a) Mimetismo, mimetismo, camuflagem. 

b) Camuflagem, mimetismo, coloração de advertência. 

c) Camuflagem, camuflagem, mimetismo. 

d) Mimetismo, camuflagem, coloração de advertência. 

 

2. 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 

 

3. O mimetismo a uma característica adaptativa que pode influenciar positivamente nas chances de 

sobrevivência. Nessa condição, uma espécie apresenta uma característica de outra espécie que a não 

comestível e/ou não palatável. Como exemplo de seres que se utilizam dessa estratégia de 

sobrevivência, há 

a) inseto cuja forma e coloração assemelham-se a folhas de arvores em estado de decomposição. 

b) a raposa-do-artico, que apresenta pelagens diferentes para a estação do inverno e estação do verso. 

c) o cavalo-marinho, que apresenta projeções no corpo que lembram as algas entre as quais eles 

vivem. 

d) a falsa-coral, que apresenta a coloração similar a da coral-verdadeira apesar de ser pouco 

peçonhenta. 

e) o camaleão, que muda a sua coloração assumindo as cores predominantes do local onde se 

encontra. 
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4. Na Califórnia surgiram minúsculos insetos, originários do Oriente Médio, que se tornaram uma praga; 

eles estão destruindo centenas de plantas, causando problemas ambientais que os cientistas 

americanos não conseguem controlar. O que pode explicar a adaptabilidade dos insetos é:  

a) os insetos adquiriram resistência aos inseticidas devido ao uso diário desses produtos.  

b) o ambiente californiano não tem predadores ou parasitas desses insetos e estes são resistentes 

aos inseticidas.  

c) a capacidade reprodutiva dos insetos é baixa, mas eles estão camuflados, o que anula a ação dos 

inseticidas.  

d) os insetos são predadores de outros insetos, o que os torna mais resistentes aos inseticidas.  

e) os insetos ingeriram o inseticida e adquiriram resistência a eles, e por competição, eliminaram os 

outros insetos que buscavam o mesmo alimento. 

 

5. No intervalo da aula de Biologia, um aluno contou a seguinte piada: Dois cervos conversavam e 

passeavam pela mata quando um deles gritou: - Uma onça!!! Vamos correr!!! Ao que o outro respondeu: 

- Não adianta correr, ela é mais veloz que qualquer um de nós. - Eu sei. Mas a mim basta ser mais veloz 

que você. O diálogo entre os cervos exemplifica um caso de  

a) competição interespecífica.  

b) competição intraespecífica.  

c) seleção natural.  

d) irradiação adaptativa.  

e) mimetismo. 

 

6. Mimetismo é um termo utilizado em biologia, a partir da metade do século XIX, para designar um tipo 

de adaptação em que uma espécie possui características que evoluíram para se assemelhar com as 

de outra espécie. As observações do naturalista Henry Walter Bates, estudando borboletas na 

Amazônia, levaram ao desenvolvimento do conceito de mimetismo batesiano. 

É correto afirmar que o mimetismo batesiano é uma adaptação em que 

a) a fêmea de algumas espécies de inseto é imitada por flores que se beneficiam da tentativa de 

cópula do macho para sua polinização. 

b) uma espécie apresenta características que a assemelham ao ambiente, dificultando sua 

localização por outras espécies com as quais interage. 

c) um modelo inofensivo é imitado por um predador para se aproximar o suficiente de sua presa a 

ponto de capturá-la. 

d) um modelo tóxico ou perigoso é imitado por espécies igualmente tóxicas ou perigosas. 

e) um modelo tóxico ou perigoso é imitado por espécies palatáveis ou inofensivas. 
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7. O bicho-pau, inseto do grupo dos gafanhotos, tem forma semelhante a um graveto. Outros insetos são 

parecidos com folhas devido à sua forma e coloração. Esse fenômeno em que animais apresentam 

grande semelhança com o ambiente onde vivem, o que facilita esconderem-se de predadores ou presas, 

é chamado de   

a) mutualismo.         

b) camuflagem.         

c) protocooperação.         

d) mimetismo.         

e) inquilinismo. 

 

8. A adaptação que ocorre com determinados tipos de borboletas, cujas espécies palatáveis apresentam 

um padrão de coloração que a disfarça como impalatável, enquanto em outros casos diversas espécies 

impalatáveis convergem na aparência, cada uma ganhando proteção derivada de sua similaridade com 

as outras espécies é denominada de 

a) camuflagem.         

b) mimetismo.         

c) seleção estabilizadora.         

d) seleção artificial. 

 

9. Em uma caminhada pela mata atlântica, Ribossomildo esclarece que as espécies da floresta 

apresentam tipos de adaptações. Um desses tipos, diz ele, é o MIMETISMO. Esse fenômeno é 

exemplificado pela  

a) capacidade da erva-de-passarinho de sugar a seiva bruta de plantas nas quais se fixa.  

b) associação entre algas e fungos, a qual dá origem aos líquens.  

c) semelhança entre gafanhotos e folhas, quanto ao formato e à coloração.  

d) variação da cor dos caracóis, o que nos permite distingui-los dentro do seu habitat natural. 

 

10. A foto abaixo mostra o “sapo de chifre” em meio a folhas no chão da Mata Atlântica. 
 

 
 

a) Que nome se dá a esse tipo de adaptação ao substrato de repouso? Cite uma vantagem dessa 

adaptação. 

b) Diferentemente do “sapo de chifre”, alguns anfíbios venenosos apresentam coloração chamativa e 

contrastante com o ambiente. O aspecto chamativo da coloração pode beneficiar um predador de 

anfíbios? Explique.  



 
 

 

 

6 

Biologia 
 

Gabarito 
 

1. B 

As características descritas em cada idem estão de acordo com a letra ‘b’. 
 

2. D 

É uma relação desarmônica, uma vez que o homem provocou a caça e ameaça a extinção, 

interespecífica pois os dois organismos são de espécies diferentes e predação: o homem é o predador 

(caça). 
 

3. D 

A falsa coral é a única que podemos perceber o mimetismo. Os demais animais usam a camuflagem 

para se protegerem. 
 

4. B 

A resposta mais plausível para esse acontecimento é  baseada nesses insetos não possuírem 

predadores ou pragas que os afetem e controle sua população e, os abusos de inseticida fez com que, 

através da seleção natural, os indivíduos mais resistentes sobrevivessem e passagem seus genes às 

gerações.   
 

5. C 

O diálogo dos cervos exemplifica um caso de seleção natural, em que os mais adaptados, ou seja, que 

possuem alguma vantagem sobre o outro, no caso dos cervos, é que terá maior chance de sobreviver ao 

ataque de um predador.  

 

6. E 

Esse modelo de mimetismo é caracterizado quando uma espécie imita a outra espécie que é tóxica ou 

intimidadora, para se proteger. 
 

7. B 

A semelhança que um animal possui com o ambiente onde vive é chamada de camuflagem. 
 

8. B 

As características descritas no enunciado dão as características do mimetismo. 
 

9. C 

Mimetismo é a capacidade que algumas espécies têm  de mudar a cor ou a forma para ficar parecido 

com outro organismo, a fim de se proteger. 
 

10. a) Camuflagem. Imitar o ambiente em que vive permite ao anfíbio passar despercebido por seus 

predadores. A camuflagem é uma vantagem adaptativa que garante ao animal mais chances de 

sobrevivência e reprodução. 

b) A coloração de aviso que aparece em anfíbios venenosos beneficia seus predadores. Ao evitarem 

esses animais, os predadores não correm o risco de perder a vida pelo efeito do veneno presente na 

pele desses animais.   
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Moral 

Resumo 

 

 

Moral 

Todos os seres humanos realizam suas ações a partir do que julgam ser certo ou errado. Esses 

valores que determinam o que é certo ou errado são compartilhados em um meio social, ensinados a todos 

desde o nascimento e são chamados de regras morais. Toda sociedade, independente de sua estrutura, tipo 

de governo ou cultura, possui seu próprio conjunto de valores morais, não à toa facilmente podemos observar 

que, para uma determinada cultura, certa atitude ou hábito é correto, enquanto para outra não é. Um exemplo 

disso é a nudez, que para algumas tribos indígenas não é considerada errado, mas para a nossa já é vista 

como atentado ao pudor.   

Além de variar de acordo com o meio social em que está inserida, a moral também se modifica ao 

longo do tempo numa mesma cultura. A inserção das mulheres no mercado de trabalho é um bom exemplo 

disso. Há 100 anos atrás era considerado impróprio que uma mulher trabalhasse, já que sua principal função 

era cuidar do lar e da família. Hoje em dia, com a alteração de seu papel social, não se vê mais como algo 

errado que a mulher trabalhe.  

 

Ética 

Ética é uma palavra oriunda do grego, que significa comportamento. Não parece haver diferença entre 

moral e ética, mas seus objetos são um pouquinho distintos. A ética é o campo da filosofia que analisa a 

moralidade, do modo mais abrangente possível. Aqui o que está em jogo não é mais o agir de grupos isolados 

apenas, mas a ação humana em geral, ou seja, ela estuda os sistemas morais. Deste modo, buscamos 

compreender as interdições e exigências que cada comunidade impõe aos seus membros. Este campo da 

filosofia visa unir teoria e ação de modo que as conclusões alcançadas se tornem ferramentas para a boa 

convivência social e meio para a felicidade. 

 

Resumindo… 

Ética e Moral  

A Moral é o conjunto de normas, princípios, preceitos, costumes, valores norteadores do 

comportamento do indivíduo no seu grupo social. A moral é normativa. 

A Ética é a teoria, o estudo da moral, busca explicar, compreender, justificar e criticar a moral ou as 

morais de uma sociedade. A ética é filosófica e científica.  
 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

https://dex.descomplica.com.br/enem/filosofia/extensivo-enem-moral/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=filosofia&utm_term=sociedades-na-antiguidade
https://dex.descomplica.com.br/enem/filosofia/extensivo-enem-moral/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=filosofia&utm_term=sociedades-na-antiguidade
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Exercícios 

 

1. (ENEM 2011) “O brasileiro tem noção clara dos comportamentos éticos e morais adequados, mas vive 

sob o espectro da corrupção, revela pesquisa. Se o país fosse resultado dos padrões morais que as 

pessoas dizem aprovar, pareceria mais com a Escandinávia do que com Bruzundanga (corrompida 

nação fictícia de Lima Barreto).”  

FRAGA, P. Ninguém é inocente. Folha de São Paulo, 4 de out. de 2009 (adaptado) 

 

O distanciamento entre “reconhecer” e “cumprir” efetivamente o que é moral constitui uma 

ambiguidade inerente ao humano, porque as normas morais são 

a) decorrentes da vontade divina e, por esse motivo, utópicas. 

b) parâmetros idealizados, cujo cumprimento é destituído de obrigação. 

c) amplas e vão além da capacidade de o indivíduo conseguir cumpri-las integralmente. 

d) criadas pelo homem, que concede a si mesmo a lei à qual deve se submeter 

e) cumpridas por aqueles que se dedicam inteiramente a observar as normas jurídicas. 

 

2. (Enem 2013) “A felicidade é, portanto, a melhor, a mais nobre e a mais aprazível coisa do mundo, e 

esses atributos não devem estar separados como na inscrição existente em Delfos “das coisas, a mais 

nobre é a mais justa, e a melhor é a saúde; porém a mais doce é ter o que amamos”. Todos estes 

atributos estão presentes nas mais excelentes atividades, e entre essas a melhor, nós a identificamos 

como felicidade.”  

ARISTÓTELES. A Política. São Paulo: Cia das Letras, 2010. 

 

Ao reconhecer na felicidade a reunião dos mais excelentes atributos, Aristóteles a identifica como 

a) busca por bens materiais e títulos de nobreza. 

b) plenitude espiritual e ascese pessoal. 

c) finalidade das ações e condutas humanas. 

d) conhecimento de verdades imutáveis e perfeitas. 

e) expressão do sucesso individual e reconhecimento público. 

 

3. (Uel 2011) “A virtude é, pois, uma disposição de caráter relacionada com a escolha e consiste numa 

mediania, isto é, a mediania relativa a nós, a qual é determinada por um princípio racional próprio do 

homem dotado de sabedoria prática.”  

(Aristóteles. Ética a Nicômaco. Trad. de Leonel Vallandro e Gerd Bornheim. São Paulo: Abril Cultural, 1973. Livro II, p. 273.) 

 

Com base no texto e nos conhecimentos sobre a situada ética em Aristóteles, pode-se dizer que a 

virtude ética 

a) reside no meio termo, que consiste numa escolha situada entre o excesso e a falta. 

b) implica na escolha do que é conveniente no excesso e do que é prazeroso na falta. 

c) consiste na eleição de um dos extremos como o mais adequado, isto é, ou o excesso ou a falta. 

d) pauta-se na escolha do que é mais satisfatório em razão de preferências pragmáticas. 

e) baseia-se no que é mais prazeroso em sintonia com o fato de que a natureza é que nos torna mais 

perfeitos.  
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4. (Enem 2017) “A moralidade, Bentham exortava, não é uma questão de agradar a Deus, muito menos de 

fidelidade a regras abstratas. A moralidade é a tentativa de criar a maior quantidade de felicidade 

possível neste mundo. Ao decidir o que fazer, deveríamos, portanto, perguntar qual curso de conduta 

promoveria a maior quantidade de felicidade para todos aqueles que serão afetados.”  

RACHELS, J. Os elementos da filosofia moral. Barueri-SP: Manole, 2006. 

 

Os parâmetros da ação indicados no texto estão em conformidade com uma 

a) fundamentação científica de viés positivista. 

b) convenção social de orientação normativa. 

c) transgressão comportamental religiosa. 

d) racionalidade de caráter pragmático. 

e) inclinação de natureza passional. 

 

5. (Enem 2017) “Uma pessoa vê-se forçada pela necessidade a pedir dinheiro emprestado. Sabe muito 

bem que não poderá pagar, mas vê também que não lhe emprestarão nada se não prometer firmemente 

pagar em prazo determinado. Sente a tentação de fazer a promessa; mas tem ainda consciência 

bastante para perguntar a si mesma: não é proibido e contrário ao dever livrar-se de apuros desta 

maneira? Admitindo que se decida a fazê-lo, a sua máxima de ação seria: quando julgo estar em apuros 

de dinheiro, vou pedi-lo emprestado e prometo pagá-lo, embora saiba que tal nunca sucederá.”  

KANT, l. Fundamentação da metafísica dos costumes. São Paulo. Abril Cultural, 1980 

 

De acordo com a moral kantiana, a “falsa promessa de pagamento” representada no texto 

a) assegura que a ação seja aceita por todos a partir livre discussão participativa. 

b) garante que os efeitos das ações não destruam a possibilidade da vida futura na terra. 

c) opõe-se ao princípio de que toda ação do homem possa valer como norma universal. 

d) materializa-se no entendimento de que os fins da ação humana podem justificar os meios. 

e) permite que a ação individual produza a mais ampla felicidade para as pessoas envolvidas. 

 

6. (Ufpa 2011) “Em minha opinião, o voto livre deve ser defendido por razões filosóficas. (...) Ao tornar o 

voto obrigatório, de algum modo é reduzido o grau de liberdade que existe por trás da decisão 

espontânea do cidadão de ir à seção eleitoral e escolher um candidato. Podemos afirmar que o voto 

obrigatório, constrangido pela lei, não é moral se comparado ao sufrágio livre, resultado da deliberação 

de um sujeito autônomo. E, para Kant, há uma identidade entre ser livre e ser moral.”  

Disponível em http://www1.folha.uol.com.br/folha/pensata/helioschwartsman/ult510u356288.shtml. (Adaptado) 
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O autor do texto se manifesta contrário ao voto obrigatório e justifica sua posição tendo por base a 

Ética kantiana. Do ponto de vista de Kant, o indivíduo ao votar constrangido pela lei não age moralmente 

porque 

a) a ação praticada não foi livre, na medida em que uma ação verdadeiramente livre deve visar à 

felicidade do indivíduo e não ao interesse do Estado. 

b) é forçado, sem aprovação de sua vontade, a praticar um ato cujo móbil não é o princípio do dever 

moral.  

c) o seu voto não foi fruto de uma escolha consciente, mas sim motivado por ideologias partidárias. 

d) sua ação foi  praticada  por  imposições do Estado e favorece candidatos desonestos, que podem 

comprar votos. 

e) agiu por imposição da lei jurídica e não da lei moral, que requer que sua escolha esteja 

comprometida com interesses externos ao sujeito. 

 

7. (UEL 2005) “A busca da ética é a busca de um ‘fim’, a saber, o do homem. E o empreendimento humano 

como um todo, envolve a busca de um ‘fim’: ‘Toda arte e todo método, assim como toda ação e escolha, 

parece tender para um certo bem; por isto se tem dito, com acerto, que o bem é aquilo para que todas 

as coisas tendem’. Nesse passo inicial de a Ética a Nicômaco está delineado o pensamento 

fundamental da Ética. Toda atividade possui seu fim, ou em si mesma, ou em outra coisa, e o valor de 

cada atividade deriva da sua proximidade ou distância em relação ao seu próprio fim”.  

(PAIXÃO, Márcio Petrocelli. O Problema da felicidade em Aristóteles: a passagem da ética à dianoética aristotélica no 

problema da felicidade. Rio de Janeiro: Pós-Moderno, 2002. p. 33-34.) 

 

Com base no texto e nos conhecimentos sobre a ética em Aristóteles, considere as afirmativas a seguir. 

I. O “fim” último da ação humana consiste na felicidade alcançada mediante a aquisição de honrarias 

oriundas da vida política. 

II. A ética é o estudo relativo à excelência ou à virtude própria do homem, isto é, do “fim” da vida 

humana. 

III. Todas as coisas têm uma tendência para realizar algo, e nessa tendência encontramos seu valor, 

sua virtude, que é o “fim” de cada coisa. 

IV. Uma ação virtuosa é aquela que está em acordo com o dever, independentemente dos seus “fins”. 

 

Estão corretas apenas as afirmativas: 

a) I e IV. 

b) II e III. 

c) III e IV. 

d) I, II e III. 

e) I, II e IV. 

 

8. (UEL 2006) “Aristóteles foi o primeiro filósofo a elaborar tratados sistemáticos de Ética. O mais 

influente desses tratados, a Ética a Nicômaco, continua a ser reconhecido como uma das obras-primas 

da filosofia moral. Ali nosso autor apresenta a questão que, de seu ponto de vista, constitui a chave de 

toda investigação ética: Qual é o fim último de todas as atividades humanas?”  

(CORTINA, Adela; MARTÍNEZ, Emilio. Ética. Trad. Silvana Cobucci Leite. São Paulo: Loyola, 2005. p. 57.) 
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Com base no texto e nos conhecimentos sobre a ética aristotélica, é correto afirmar: 

a) É uma ética que desconsidera os valores culturais e a participação discursiva dos envolvidos na 

escolha da concepção de bem a ser perseguida. 

b) É uma ética do dever que, ao impor normas de ação universais, transcende a concepção de vida 

boa de uma comunidade e exige o cumprimento categórico das mesmas. 

c) É uma ética compreendida teleologicamente, pois o bem supremo, vinculado à busca e à realização 

plena da felicidade, orienta as ações humanas. 

d) É uma ética que orienta as ações por meio da bem-aventurança proveniente da vontade de Deus, 

porém sinalizando para a irrealização plena do bem supremo nesta vida. 

e) É uma ética que compreende o indivíduo virtuoso como aquele que já nasce com certas qualidades 

físicas e morais, em função de seus laços sanguíneos. 

 

9. (Uel 2010) De acordo com Aristóteles, “a vida consagrada ao ganho, que tem como fim a riqueza, não 

é a vida feliz. Portanto, a vida consagrada ao ganho identifica erroneamente o que é o bem ou a 

felicidade.”  

(ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. Tradução de Leonel Vallandro e Gerd Bornheim da versão inglesa de W. D. Ross. São 

Paulo: Nova Cultural, 1987. p. 12.) 

 

Qual a principal razão invocada por Aristóteles para rejeitar a vida que tem como fim último a riqueza? 

a) A vida consagrada ao ganho é apenas um meio e não um fim em si mesmo. 

b) O acúmulo de bens exteriores representa uma agressão à natureza. 

c) A busca de riqueza é um fim acalentado por indivíduos mesquinhos e egoístas. 

d) A vida consagrada ao ganho é modo de vida típico do capitalismo. 

e) A riqueza torna as pessoas escravas do dinheiro e, portanto, infelizes. 

 

10. (Unesp 2014) “Tradição de pensamento ético fundada pelos ingleses Jeremy Bhentam e John Stuart 

Mill, o utilitarismo almeja muito simplesmente o bem comum, procurando eficiência: servirá aos 

propósitos morais a decisão que diminuir o sofrimento ou aumentar a felicidade geral da sociedade. 

No caso da situação dos povos nativos brasileiros, já se destinou às reservas indígenas uma extensão 

de terra equivalente a 13% do território nacional, quase o dobro do espaço destinado à agricultura, de 

7%. Mas a mortalidade infantil entre a população indígena é o dobro da média nacional e, em algumas 

etnias, 90% dos integrantes dependem de cestas básicas para sobreviver. Este é um ponto em que o 

cômputo utilitarista de prejuízos e benefícios viria a calhar: a felicidade dos índios não é proporcional à 

extensão de terra que lhes é dado ocupar.”  

(Veja, 25.10.2013. Adaptado.) 

 

A aplicação sugerida da ética utilitarista para a população indígena brasileira é baseada em  

a) uma ética de fundamentos universalistas que deprecia fatores conjunturais e históricos.  

b) critérios pragmáticos fundamentados em uma relação entre custos e benefícios. 

c) princípios de natureza teológica que reconhecem o direito inalienável do respeito à vida humana. 

d) uma análise dialética das condições econômicas geradoras de desigualdades sociais. 

e) critérios antropológicos que enfatizam o respeito absoluto às diferenças de natureza étnica. 



 
 

 

 

6 

Filosofia / Sociologia 
 

Gabarito 

 

1. D 

Moral, por oposição a ética, é o nome que se dá ao conjunto de normas de convivência social criadas 

pelas diversas sociedades humanas ao longo de seu processo de desenvolvimento histórico 

 

2. C 

Na ética eudaimonista de Aristóteles, a felicidade, entendida não como mera soma de prazeres, mas 

como plena realização do ser humano, é o sentido último da vida humana, devendo ser, por isso, também 

o critério fundamental da conduta ética. 

 

3. A 

Para Aristóteles, a vida ética que conduz à felicidade caracteriza-se pela prática das virtudes, hábitos bons 

e equilibrados, sempre na justa medida entre um vício por falta e um vício por excesso. É o caso, por 

exemplo, da coragem, que está entre a covardia e a temeridade. 

 

4. D 

Para a ética utilitarista de Bentham, o critério de conduta é um cálculo de perdas e ganhos: certos é o que 

produz maiores benefícios e menores prejuízos. Trata-se, pois, de uma ética profundamente racional e 

pragmática, voltada não para grandes ideais, como a felicidade e o dever, mas para a avaliação das 

consequências mais imediatas das ações. 

 

5. C 

Na ética deontológica de Kant, o que deve reger as ações humanas é o imperativo categórico, norma 

absoluta e universal que nos ordena só praticarmos aquilo que nós aceitaríamos que todos os outros 

seres humanos também praticassem. Ora, aquele que realiza uma falsa promessa, aceita fazê-lo, mas 

não aceitaria que fizessem uma falsa promessa para ele próprio. 

 

6. B 

Tal como Kant, o autor do texto acredita que não é suficiente, para que uma pessoa seja considerada 

verdadeiramente justa, que ela pratique ações corretas. Mais do que isso, é necessário também que a 

intenção do agente seja boa, isto é, que ele esteja sendo movido pelo puro amor ao dever. 

 

7. B 

Ao contrário do que diz a assertiva I, a felicidade, para Aristóteles, é acima de tudo um estado interior de 

realização pessoal e não algo que dependa da opinião dos outros. Por outro lado, para Aristóteles, 

diferente do que ensina a assertiva IV, o certo deve ser praticado por nos conduzir à felicidade e não por 

si mesmo. 
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8. C 

A principal característica da ética aristotélica é o seu caráter teleológico ou finalista. Para ela, ao contrário 

do que dizem os deontologistas, não existem deveres válidos por si, independentemente dos nossos 

desejos. Para ela também, por outro lado, diferente do que pensam os utilitaristas, não apenas existem 

os desejos pragmáticos por maiores benefícios e menores dores, mas há sim um desejo fundamental, 

transcendental e profundo que decorre de nossa própria essência: o desejo por uma felicidade completa. 

 

9. A 

Para Aristóteles, a felicidade não pode ser identificada com a riqueza pelo fato de esta não poder nunca 

saciar completamente o coração humano. De fato, a riqueza é por definição algo incompleto, que não tem 

valor por si mesma, mas sim por nos permitir adquirir outras coisas por meio dela. 

 

10. B 

Para a ética utilitarista de Bentham, o critério de conduta é um cálculo de perdas e ganhos: certos é o que 

produz maiores benefícios e menores prejuízos. Trata-se, pois, de uma ética profundamente racional e 

pragmática, voltada não para grandes ideais, como a felicidade e o dever, mas para a avaliação das 

consequências mais imediatas das ações. 
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Hidrostática: pressão 

 

Resumo 

 

Para iniciar o estudo da Hidrostática, faz-se necessário o conhecimento de algumas grandezas básicas: 

 

Massa específica: É a grandeza definida pela razão entre a massa e o volume das substâncias homogêneas 

(é uma característica do material e costuma ser representada pelas letras μ ou ρ).  

 

Densidade Absoluta (d): possui a mesma razão que a massa específica, mas é usada para qualquer corpo ou 

substância (Exemplo: uma garrafa de plástico pode mudar de densidade à medida que a enchemos ou a 

esvaziamos de água, ou seja, a massa muda para um mesmo volume).  

 

Unidade (μ ou d): kg/m3.  

Obs.: é comum o uso de outras unidades diferente do Sistema Internacional. Por exemplo, para a água: d = 

1,0 kg/L ou d = 1g/cm3. No S.I. => d = 1,0x10³ kg/m³  

 

 

Pressão  

É a grandeza escalar que corresponde à razão entre a resultante perpendicular (normal) das forças e sua área 

de atuação.  

 

 

Unidade: N/m² = Pa (Pascal).  
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• Pressão de uma coluna de líquido (Pressão Hidrostática)  

 

 

 

Teorema de Stevin  

 

Consideremos um líquido de massa específica μ, em equilíbrio no recipiente da figura.  

Sejamos pontos A e B do líquido situados a uma distância hA e hB, respectivamente, da superfície do líquido. 

Pode-se mostrar que  

 

Obs.: Se o ponto B estiver na superfície do líquido, a pressão exercida pelo ar é a pressão atmosférica, e a 

equação acima toma a forma PA=Patm+μgh, onde h é a altura (desnível) entre a superfície e o ponto A.  

Obs.: A pressão atmosférica suporta uma coluna de 10 m de água. Isso quer dizer que uma pessoa a 20 m de 

profundidade tem uma pressão de aproximadamente 3atm (1atm do ar e 2atm pela água).  

 

Princípio de Pascal  

Se uma força é feita em uma área de um líquido incompressível, há uma pressão que é transmitida para todos 

os pontos do líquido.  

Isso significa que uma força F feita em uma área A produz uma força 4F em uma área 4A, isto é, a pressão 

transmitida é constante.  

 
 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

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

 

1. Para realizar um experimento com uma garrafa PET cheia de água, perfurou-se a lateral da garrafa em 

três posições a diferentes alturas. Com a garrafa tampada, a água não vazou por nenhum dos orifícios, 

e, com a garrafa destampada, observou-se o escoamento da água, conforme ilustrado na figura. 

 

 
Como a pressão atmosférica interfere no escoamento da água, nas situações com a garrafa tampada 

e destampada, respectivamente? 

a) impede a saída de água, por ser maior que a pressão interna; não muda a velocidade de 
escoamento, que só depende da pressão da coluna de água. 

b) impede a saída de água, por ser maior que a pressão interna; altera a velocidade de escoamento, 
que é proporcional à pressão atmosférica na altura do furo. 

c) impede a entrada de ar, por ser menor que a pressão interna; altera a velocidade de escoamento, 
que é proporcional à pressão atmosférica na altura do furo. 

d) impede a saída de água, por ser maior que a pressão interna; regula a velocidade de escoamento, 
que só depende da pressão atmosférica. 

e) impede a entrada de ar, por ser menor que a pressão interna; não muda a velocidade de 
escoamento, que só depende da pressão da coluna de água. 

 
 

2. O mergulhador Herbert Nitsch conseguiu atingir uma profundidade de 214 m abaixo da superfície em 

um mergulho com uma única respiração em 2007. No ponto mais profundo o mergulhador está sujeito 

a uma pressão de aproximadamente:  

(Considere pressão atmosférica local como 1x105 N/m² = 1atm) 

a) 100 atm  

b) 214 atm  

c) 21,4 atm  

d) 22,4 atm  

e) 42,8 atm 
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3. É do conhecimento dos técnicos de enfermagem que, para o soro penetrar na veia de um paciente, o 

nível do soro deve ficar acima do nível da veia (conforme a figura a seguir), devido à pressão sanguínea 

sempre superar a pressão atmosférica. Considerando a aceleração da gravidade de 10m/s², a 

densidade do soro 1g/cm³, a pressão exercida, exclusivamente, pela coluna do soro na veia do paciente 

9x10³Pa, a altura em que se encontra o nível do soro do braço do paciente, para que o sangue não saia 

em vez de o soro entrar, em metros, é de:   

 

a) 0,5   

b) 0,8   

c) 0,7   

d) 0,6   

e) 0,9   
 

 

4. Um tubo em forma de U, aberto nos dois extremos e de seção reta constante, tem em seu interior água 

e gasolina, como mostrado na figura. 

 
Sabendo que a coluna de gasolina (à esquerda) é de 10 cm, qual é a diferença de altura ∆h, em cm, 

entre as duas colunas? 

Dados:  Densidade volumétrica da água ρágua = 1 g/cm³ 
Densidade volumétrica da gasolina ρgasolina = 0,75 g/cm³ 

a) 0,75 

b) 2,5 

c) 7,5 

d) 10 

e) 25 
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5. Analisando o diagrama de fases da água, conclui-se que é possível liquefazer o gelo por aumento de 

pressão. A 1,0 atm e -4 ºC, por exemplo, essa pressão é da ordem de 140 atm. Esse processo é 

apresentado, através de um modelo simplificado, em livros didáticos do ensino médio, quando se 

considera, por exemplo, que um patinador desliza no gelo com base apenas nesse fenômeno. 

Desse modo, considere um patinador sobre o gelo usando um patim conforme a especificação da figura 
a seguir e admita que a espessura do metal em contato com o gelo é de 1,0 mm. 

Com base nas informações acima, calcule a massa, em kg, que o patinador deve ter, de modo a 

liquefazer o gelo por pressão, e confirme se o modelo é, ou não, adequado. 

Dados: g = 10 m/s²; 1 atm = 105 N/m² 

a) 11, não. 

b) 40, sim. 

c) 80, sim. 

d) 140, não. 

e) 280, não. 
 
 

6. Fossas abissais ou oceânicas são áreas deprimidas e profundas do piso submarino. A maior delas é a 

depressão Challenger, na Fossa das Marianas, com 11033 metros de profundidade e temperatura da 

água variando entre 0 ºC e 2 ºC. De acordo com o texto, pode-se dizer que a pressão total sofrida por 

um corpo que esteja a uma altura de 33 m acima do solo dessa depressão e a variação de temperatura 

na escala absoluta (Kelvin) valem, respectivamente 

 
 

7. Um dos problemas ambientais vivenciados pela agricultura hoje em dia é a compactação do solo, 

devido ao intenso tráfego de máquinas cada vez mais pesadas, reduzindo a produtividade das culturas. 

Uma das formas de prevenir o problema da compactação do solo é substituir os pneus dos tratores por 
pneus mais 

a) largos, reduzindo a pressão sobre o solo. 

b) estreitos, reduzindo a pressão sobre o solo. 

c) largos, aumentando a pressão sobre o solo. 

d) estreitos, aumentando a pressão sobre o solo. 

e) altos, reduzindo a pressão sobre o solo. 
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8. Uma prensa hidráulica possui ramos com áreas iguais a 15 cm² e 60 cm². Se aplicarmos uma força de 

intensidade F1 = 8 N sobre o êmbolo de menor área, a força transmitida ao êmbolo de maior área será: 

a) F1 / 4 

b) F1 / 2 

c) 2F1 

d) 4F1 
 
 

9. A amarelinha é uma brincadeira em que, em alguns momentos, a criança deve se apoiar com os dois 

pés no chão e, em outros, com apenas um. 

Quando uma criança está equilibrada somente sobre um pé, a pressão exercida por ela sobre o chão, 

comparada com a pressão que é exercida quando a criança tem seus dois pés apoiados é 

a) quatro vezes maior. 

b) duas vezes maior. 

c) numericamente igual. 

d) duas vezes menor. 

e) quatro vezes menor. 
 
 

10. Ao utilizar um sistema de vasos comunicantes ideal cujos diâmetros das seções transversais circulares 

valem 2,0 cm e 10,0 cm, respectivamente, conforme figura. 

 
É desejável elevar veículos a velocidade constante, cuja carga máxima seja de até 4000,0 kg. 

Considerando a gravidade local igual a 10 m/s², o módulo da força F1, em newtons, necessária para 

elevar esta carga máxima, vale 

a) 40000,0 

b) 10000,0 

c) 4000,0 

d) 1600,0 

e) 1000,0 
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Gabarito 

 

1. A 

Para que a pressão interior fosse maior que a pressão atmosférica, a coluna de água deveria ter mais de 
10m. Logo, a água não sairá com a garrafa fechada. 
Abrindo-se a garrafa, a pressão no orifício aumenta com a profundidade em relação à superfície da água, 
acarretando maior velocidade na saída.  
 

2. D 
𝑨 𝒄𝒂𝒅𝒂 𝟏𝟎 𝒎 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒐𝒇𝒖𝒏𝒅𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆

𝟐𝟏𝟒 𝒎
=

𝑨 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒔ã𝒐 𝒂𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕𝒂 𝟏 𝒂𝒕𝒎

𝒙
→ 𝒙 = 𝟐𝟏, 𝟒 𝒂𝒕𝒎 

Não podemos nos esquecer da influência da pressão atmosférica que vale 1 atm. 

Logo, a pressão tota é a soma das pressões anteriores, ou seja, 22,4 atm. 

 

3. E 

𝒑 = 𝝆𝒈𝒉 → 𝟗. 𝟏𝟎𝟑 = 𝟏𝟎𝟑. 𝟏𝟎. 𝒉 → 𝒉 = 𝟎, 𝟗𝒎 

 

4. B 

 

𝒑𝑨 = 𝒑𝑩 

𝝆𝑨𝒈𝒉𝑨 = 𝝆𝑩𝒈𝒉𝑩 

𝝆𝑨𝒉𝑨 = 𝝆𝑩𝒉𝑩 

𝟏𝒉𝑨 = 𝟎, 𝟕𝟓. 𝟏𝟎 

𝒉𝑨 = 𝟕, 𝟓𝒄𝒎 

∆𝒉 = 𝒉𝒈 − 𝒉𝒂 = 𝟏𝟎 − 𝟕, 𝟓 = 𝟐, 𝟓𝒄𝒎 

 

5. E 

 

Para um patinador carregar uma massa de 280 kg seria muito complicado, logo este valor é inadequado. 
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6. A 

A pressão total é dada pela soma da pressão atmosférica e a pressão hidrostática: 

𝒑𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 = 𝒑𝒂𝒕𝒎 + 𝒑𝒉 

𝒑𝒂𝒕𝒎 = 𝟏, 𝟎𝟏. 𝟏𝟎𝟓𝑷𝒂 𝒆 𝒑𝒉 = 𝝁𝒈𝒉 = 𝟏𝟎𝟎𝟎. 𝟏𝟎. 𝟏𝟏𝟎𝟎𝟎 = 𝟏, 𝟏. 𝟏𝟎𝟖𝑷𝒂 

𝒑𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 = 𝟏, 𝟎𝟏. 𝟏𝟎𝟓 + 𝟏, 𝟏. 𝟏𝟎𝟖 = 𝟏, 𝟏𝟎𝟏. 𝟏𝟎𝟖𝑷𝒂 

A variação de temperatura na escala Kelvin tem a mesma variação na escala Celsius, pois as duas escalas 

são centígradas, logo ∆T = 2 ºC = 2K. 

 

7. A 

A pressão média (pm) é a razão entre o módulo da força normal aplicada sobre uma superfície e a área 

(A) dessa superfície: 

𝑝𝑚 =
|𝐹𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙|

𝐴
 

De acordo com essa expressão, para prevenir a compactação, deve-se diminuir a pressão sobre o solo: 

ou se trabalha com tratores de menor peso, ou aumenta-se a área de contato dos pneus com o solo, 

usando pneus mais largos. 

 

8. D 
𝐹1

𝐴1

=
𝐹2

𝐴2

→
𝐹1

15
=

𝐹2

60
→ 𝐹2 = 4𝐹1 

 

 

9. B 

A pressão é dada pela razão entre a intensidade da força normal aplicada e a área de aplicação. Nesse 

caso, a intensidade da força normal é igual à do peso da criança. Quando apoiada somente em um pé, a 

área de apoio reduz à metade, dobrando a pressão. 

 

10. D 

𝑝1 = 𝑝2 

𝐹1

𝐴1

=
𝐹2

𝐴2

 

𝐹1

𝜋𝑅1
2 =

𝑚2𝑔

𝜋𝑅2
2  

𝐹1 =
𝑚2𝑔. 𝜋𝑅1

2

𝜋𝑅2
2  

𝐹1 =
4000.10. (0,02)²

0,1²
= 1600𝑁 
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Hidrostática: Teorema de Arquimedes 

 

Resumo 

 

Princípio de Arquimedes 
“Um corpo total ou parcialmente imerso em um fluido sofre um empuxo que é igual ao peso do volume do 
fluido deslocado pelo corpo”. 

Sendo Vf o volume do fluido deslocado, então a massa do fluido deslocado é: 

𝑚𝑓 = 𝑑𝑓 . 𝑉𝑓 

Sabendo que o módulo do empuxo E é igual ao módulo do peso do volume do fluido deslocado: 

𝐸 = 𝑃 = 𝑚𝑔 

Assim: 

𝐸 = 𝑑𝑓 . 𝑉𝑓 . 𝑔 

O fluido deslocado é o volume do fluido que caberia dentro da parte imersa no fluido, estando ele totalmente 

ou parcialmente imerso. 

Arquimedes formulou o seu princípio para a água, mas ele funciona para qualquer fluido, inclusive para o ar. 

Quando um corpo mais denso que o líquido está totalmente imerso, percebemos que o seu peso é 

aparentemente menor do que no ar. Este peso aparente é a diferença entre o peso real e o empuxo. 

𝑃𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 = 𝑃𝑟𝑒𝑎𝑙 − 𝐸 

Na prática: Quando você está na piscina ou mesmo no mar e sente aquela “leveza” ao flutuar. Como o empuxo 

está na mesma direção e no sentido oposto ao de seu peso, a força resultante que atua sobre você tem 

sentido para baixo, mas intensidade menor que o seu peso. No caso de um balão cheio de ar, por exemplo, 

ele sobe até a superfície da água porque a força resultante se dá no sentido para cima, uma vez que o empuxo 

é maior do que o peso. 

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

 

  

https://dex.descomplica.com.br/enem/fisica/exercicios-enem-hidrostatica-teorema-de-arquimedes/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=fisica&utm_term=estatica
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Exercícios 

 

1. Ana lança três caixas – I, II e III -, de mesma massa, dentro de um poço com água. Elas ficam em 

equilíbrio nas posições indicadas nesta figura. 

 
Sejam E(I), E(II) e E(III) os módulos dos empuxos sobre, respectivamente, as caixas I, II e III. 
Com base nessas informações, é CORRETO afirmar que 

a) E(I) > E(II) > E(III) 

b) E(I) < E(II) = E(III) 

c) E(I) = E(II) = E(III) 

d) E(I) > E(II) = E(III) 
 
 

2. Em um experimento realizado para determinar a densidade da água de um lago, foram utilizados alguns 

materiais conforme ilustrado: um dinamômetro D com graduação de 0 N a 50 N e um cubo maciço e 

homogêneo de 10 cm de aresta e 3 kg de massa. Inicialmente, foi conferida a calibração do 

dinamômetro, constatando-se a leitura de 30 N quando o cubo era preso ao dinamômetro e suspenso 

no ar. Ao mergulhar o cubo na água do lago, até que metade do seu volume ficasse submersa, foi 

registrada a leitura de 24 N no dinamômetro. 

 
Considerando que a aceleração da gravidade local é de 10 m/s², a densidade da água do lago, em 
g/cm³, é 

a) 0,6 

b) 1,2 

c) 1,5 

d) 2,4 

e) 4,8 
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3. Para determinados tipos de pesquisa ou trabalho, cápsulas tripuladas são enviadas para as 

profundezas dos oceanos, mares ou lagos. Considere uma dessas cápsulas de forma cilíndrica, de 2,0 

m de altura por 2,0 m de diâmetro, com sua base superior a 48 m de profundidade em água de 

densidade 1,0.10³ kg/m³, em equilíbrio como ilustra a figura. 

 
Dados: a pressão atmosférica no local é de 1,0.105 Pa, e a aceleração da gravidade é de 10 m/s². Adote 

π = 3. 
 

 
O peso dessa cápsula fora d’água em N, e a pressão total sobre sua base inferior, em Pa, valem, 
respectivamente, 

 
 

4. Uma esfera homogênea e de material pouco denso, com volume de 5,0 cm³, está em repouso, 

completamente imersa em água. Uma mola, disposta verticalmente, tem uma de suas extremidades 

presa ao fundo do recipiente e a outra à parte inferior da esfera, conforme figura abaixo. Por ação da 

esfera, a mola foi deformada em 0,1 cm, em relação ao seu comprimento quando não submetida a 

nenhuma força deformadora. Considere a densidade da água como 1,0 g/cm³, a aceleração 

gravitacional como 10 m/s² e a densidade do material do qual a esfera é constituída como 0,1 g/cm³. 

 

 
Com base nas informações apresentadas, assinale a alternativa que apresenta a constante elástica 
dessa mola. 

a) 0,45 N/cm 

b) 4,5 N/cm 

c) 45 N/cm 

d) 450 N/cm 

e) 4500 N/cm 
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5. Uma pedra cujo peso vale 500 N é mergulhada e mantida submersa dentro d’água em equilíbrio por 

meio de um fio inextensível e de massa desprezível. Este fio está preso a uma barra fixa como mostra 

a figura. Sabe-se que a tensão no fio vale 300 N. Marque a opção que indica corretamente a densidade 

da pedra em kg/m³. 

Dados: densidade da água = 1 g/cm³ e g=10 m/s² 

 
a) 200 

b) 800 

c) 2000 

d) 2500 

e) 2800 

 
 

6. Uma pessoa em pé dentro de uma piscina se sente “mais leve” devido à redução de seu peso aparente 

dentro da água. Uma modalidade esportiva que se beneficia deste efeito é a hidroginástica. A força 

normal que o piso da piscina exerce sobre os pés de uma pessoa é reduzida produzindo baixo impacto 

durante o exercício. Considere uma pessoa em pé dentro de uma piscina rasa com 24% do volume do 

seu corpo sob a água. Se a densidade relativa da pessoa for 0,96, qual a redução percentual da força 

normal que o piso horizontal exerce sobre a pessoa dentro da água em relação ao piso fora da água? 

a) -20% 

b) -15% 

c) -25% 

d) -30% 

e) -35% 
 
 

7. Uma pessoa totalmente imersa em uma piscina sustenta, com uma das mãos, uma esfera maciça de 

diâmetro igual a 10 cm, também totalmente imersa. A massa específica do material da esfera é igual a 

5,0 g/cm³ e a da água da piscina é igual a 1,0 g/cm³. 

 
A razão entre a força que a pessoa aplica na esfera para sustentá-la e o peso da esfera é igual a: 

a) 0,2 

b) 0,4 

c) 0,8 

d) 0,16 
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8. A tirinha abaixo mostra um iceberg que tem seu volume parcialmente imerso (9/10 de seu volume total) 

na água do mar. Considerando que a densidade da água do mar é 1,0 g/cm³, assinale a alternativa que 

indica a densidade do gelo, em g/cm³, que compõe o iceberg. 

 

a) 0,5 

b) 1,3 

c) 0,9 

d) 0,1 

e) 1 

 

9. Um estudante de física realiza um experimento para determinar a densidade de um líquido. Ele 

suspende um cubo de aresta igual a 10,0 cm em um dinamômetro. Faz uma leitura do aparelho e 

registra 50,0 N. Em seguida, ele mergulha metade do cubo no líquido escolhido, realiza uma nova leitura 

do dinamômetro e registra 40,0 N. 

Usando as medidas obtidas pelo estudante no experimento e considerando o módulo da aceleração da 

gravidade local igual a 10,0 m/s², o valor da densidade do líquido, em g/cm³, encontrado pelo estudante, 

é igual a: 

a) 3,6  

b) 1,0 

c) 1,6 

d) 2,0 

e) 0,8 
   
 

10. Uma barca para transportar automóveis entre as margens de um rio, quando vazia, tem volume igual a 

100 m³ e massa igual a 4,0.104 kg. Considere que todos os automóveis transportados tenham a mesma 

massa de 1,5.10³ kg e que a densidade da água seja de 1000 kg/m³. 

O número máximo de automóveis que podem ser simultaneamente transportados pela barca 

corresponde a: 

a) 10 

b) 40 

c) 80 

d) 120 
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Gabarito 

 

1. C 

Se as três caixas têm a mesma massa, elas têm, também, o mesmo peso. Como elas estão em equilíbrio, 

sujeitas a apenas duas forças, peso e empuxo, pelo princípio da inércia essas duas forças têm a mesma 

intensidade (E = P) em cada caixa. Portanto, 

E(I) = E(II) = E(III) 

 

2. B 

Dados: 3 kg = 3000 g; P = 30 N; Vl = V/2; a = 10 cm; T = 24 N; g = 10 m/s² 
Calculando o volume do cubo: V = a³ = 10³ cm³ = 10-3 m³ 
A figura mostra as forças que agem no cubo, quando mergulhado na água do lago. 

 
Do equilíbrio, temos: 

T + E = P → E = P – T = 30 – 24 = 6 N 

Da expressão do empuxo: 

𝑬 = 𝝆á𝒈𝒖𝒂. 𝑽𝒊𝒎𝒆𝒓𝒔𝒐. 𝒈 → 𝟔 = 𝝆á𝒈𝒖𝒂.
𝟏𝟎−𝟑

𝟐
. 𝟏𝟎 → 𝝆á𝒈𝒖𝒂 = 𝟏𝟐𝟎𝟎

𝒌𝒈

𝒎𝟑
= 𝟏, 𝟐

𝒈

𝒄𝒎𝟑
 

3. E 

Para a cápsula submersa e em equilíbrio, sabemos que os módulos do peso e do empuxo são iguais entre 

si. 

𝑃 = 𝐸 → 𝑃 = 𝜇𝑉𝑔 = 𝜇 (
𝜋𝐷2ℎ

4
) 𝑔 

𝑃 = 1000. (
3. (2)2. 2

4
) . 10 = 6. 104 𝑁 

A pressão total sobre a cápsula é dada pela lei de Stevin, considerando a base da cápsula que está a 50 

m de profundidade: 

𝒑𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 = 𝒑𝒂𝒕𝒎 + 𝒑𝒉𝒊𝒅𝒓𝒐𝒔𝒕á𝒕𝒊𝒄𝒂 → 𝒑𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 = 𝒑𝒂𝒕𝒎 + 𝝁𝒈𝒉 → 𝒑𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 = 𝟏. 𝟏𝟎𝟓 + 𝟏𝟎𝟑. 𝟏𝟎. 𝟓𝟎 = 𝟔. 𝟏𝟎𝟓 𝑷𝒂 
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4. A 

Dados: 

𝑽 = 𝟓𝒄𝒎𝟑 = 𝟓. 𝟏𝟎−𝟔𝒎𝟑; 𝒙 = 𝟎, 𝟏𝒄𝒎 = 𝟏𝟎−𝟑𝒎; 𝒅𝒂 =
𝟏𝒈

𝒄𝒎𝟑
; 𝒅𝒄 =

𝟎, 𝟏𝒈

𝒄𝒎𝟑
=

𝟏𝟎−𝟐𝒌𝒈

𝒎𝟑
 

A figura mostra as forças agindo na esfera: peso P, empuxo E e força elástica F. 

 

Como a esfera é homogênea, sua densidade é igual a do material que a constitui. Assim, ela é menos 

densa que a água, portanto sua tendência é flutuar, provocando na mola uma distensão. Por isso a força 

elástica na esfera é para baixo. Do equilíbrio, temos que: 

𝑭 + 𝑷 = 𝑬 → 𝑭 = 𝑬 − 𝑷 → 𝒌𝒙 = (𝒅𝒂 − 𝒅𝒄)𝑽𝒈 

𝒌 =
(𝒅𝒂 − 𝒅𝒄)𝑽𝒈

𝒙
=

(𝟏𝟎𝟑 − 𝟏𝟎𝟐). 𝟓. 𝟏𝟎−𝟔. 𝟏𝟎

𝟏𝟎−𝟑
= 𝟒𝟓

𝑵

𝒎
= 𝟎, 𝟒𝟓

𝑵

𝒄𝒎
 

 

5. D 

O equilíbrio de forças nos fornece o empuxo: 

E = P – T → E = 500 – 300 = 200 N 

Com o empuxo, podemos descobrir o volume da pedra: 

𝐸 = 𝜇𝑙í𝑞.. 𝑉. 𝑔 → 𝑉 =
𝐸

𝜇𝑙𝑖𝑞.. 𝑔
=

200

1000.10
= 0,02 𝑚3 

Logo, a massa específica da pedra será: 

𝜇 =
𝑚

𝑉
=

50

0,02
= 2500

𝑘𝑔

𝑚3
 

 

6. C 

Para a pessoa fora da piscina, sua força normal, em módulo, será: 

N = mg 

Para a pessoa na piscina, com 24 % de seu volume submerso, temos a presença do empuxo: 

E = dlíq..Vcorpo.g 

Mas considerando que somente parte do volume está submerso e que o volume é a razão entre a massa 

e a densidade do corpo,  

𝐸 = 𝑑𝑙í𝑞 . 0,24.
𝑚

𝑑𝑐𝑜𝑟𝑝𝑜

. 𝑔 → 𝐸 = 1.
0,24𝑚

0,96
. 𝑔 → 𝐸 = 0,25𝑚𝑔 

Portanto, com o empuxo, há uma redução de 25% da força normal em relação ao corpo fora da piscina. 
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7. D 

 

Como a esfera está em equilíbrio: 

𝑵 + 𝑬 = 𝑷 → 𝑵 = 𝑷 − 𝑬 → 𝑵 = 𝒅𝒆. 𝑽. 𝒈 − 𝒅𝒂. 𝑽. 𝒈 = (𝒅𝒆 − 𝒅𝒂)𝑽𝒈 

𝑵

𝑷
=

(𝒅𝒆 − 𝒅𝒂)𝑽𝒈

𝒅𝒆𝑽𝒈
=

𝒅𝒆 − 𝒅𝒂

𝒅𝒆

=
𝟓 − 𝟏

𝟓
= 𝟎, 𝟖 

 

8. C 

O iceberg está em repouso sobre a ação exclusiva de duas forças de sentidos opostos: o peso e o empuxo. 

Então essas duas forças têm a mesma intensidade, ou seja, 

𝑷 = 𝑬 → 𝒎𝒈 = 𝒅á𝒈𝒖𝒂. 𝑽𝒊𝒎𝒆𝒓𝒔𝒐. 𝒈 → 𝒅𝒈𝒆𝒍𝒐 . 𝑽 = 𝒅á𝒈𝒖𝒂. (
𝟗

𝟏𝟎
) . 𝑽 → 𝒅𝒈𝒆𝒍𝒐 = 𝟏.

𝟗

𝟏𝟎
→ 𝒅𝒈𝒆𝒍𝒐 = 𝟎, 𝟗

𝒈

𝒄𝒎𝟑
 

 

9. D 

O empuxo é a diferença entre o peso e o peso aparente quando o corpo está totalmente ou parcialmente 

mergulhado, ou seja, de acordo com Arquimedes, é o peso do fluido deslocado pelo corpo. 

𝑬 = 𝑷 − 𝑷𝒂𝒑 = 𝝁𝑽𝒈 → 𝝁 =
𝑷 − 𝑷𝒂𝒑

𝑽𝒈
→ 𝝁 =

𝟓𝟎 − 𝟒𝟎

𝟏
𝟐⁄ (𝟏𝟎. 𝟏

𝟏𝟎𝟎⁄ )
𝟑

. 𝟏𝟎
=

𝟐. 𝟏𝟎𝟑𝒌𝒈

𝒎𝟑
=

𝟐𝒈

𝒄𝒎𝟑
 

 

10. B 

O empuxo máximo (barca na iminência de afundar) deve equilibrar o peso da barca mais o peso dos N 

automóveis. 

𝑵𝑷𝒂𝒖𝒕𝒐𝒎ó𝒗𝒆𝒊𝒔 + 𝑷𝒃𝒂𝒓𝒄𝒂 = 𝑬 → 𝑵𝒎𝒈 + 𝑴𝒈 = 𝒅á𝒈𝒖𝒂. 𝑽𝒈 

𝑵 =
𝒅á𝒈𝒖𝒂. 𝑽 − 𝑴

𝒎
=

𝟏𝟎𝟑. 𝟏𝟎𝟎 − 𝟒. 𝟏𝟎𝟒

𝟏, 𝟓. 𝟏𝟎³
= 𝟒𝟎 
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Exercícios de hidrostática – Pressão 

 

Resumo 

 

O estudo da hidrostática abarca alguns conceitos simples, mas de utilidade variada.  

 

• Massa específica: É a grandeza definida pela razão entre a massa e o volume das substâncias 
homogêneas (é uma característica do material e costuma ser representada pelas letras μ ou ρ).  

  

                              

  

• Densidade Absoluta (d): possui a mesma razão que a massa específica, mas é usada para 
qualquer corpo ou substância (Exemplo: uma garrafa de plástico pode mudar de densidade à 
medida que a enchemos ou a esvaziamos de água, ou seja, a massa muda para um mesmo 
volume).  

                              

Unidades de μ ou d: kg/m3.  

  

  

Obs.: é comum o uso de outras unidades diferente do Sistema Internacional. Por exemplo, para a água:  

d = 1,0 kg/L ou d = 1g/cm3 . No S.I. => d = 1,0 x 10³ kg/m³  

 

Pressão  

É a grandeza escalar que corresponde à razão entre a resultante perpendicular (normal) das forças e sua 

área de atuação.  

  

  
   

Unidade de pressão = N/m² = Pa (Pascal).  

- Pressão de uma coluna de líquido (Pressão Hidrostática)  
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Teorema de Stevin  

  
Consideremos um líquido de massa específica μ, em equilíbrio no recipiente da figura.  

Sejamos pontos A e B do líquido situados a uma distância hA e hB, respectivamente, da superfície do líquido. 

Pode-se mostrar que  

  
Obs.: Se o ponto B estiver na superfície do líquido, a pressão exercida pelo ar é a pressão atmosférica, e a 

equação acima toma a forma PA=Patm+μgh, onde h é a altura (desnível) entre a superfície e o ponto A.  

 

Obs.: A pressão atmosférica (1 atm) é equivalente a uma coluna de 10 m de água. Isso quer dizer que uma 

pessoa que se encontra a 20 m de profundidade no mar, estará sujeita a uma pressão de aproximadamente 

3 atm (1 atm do referente ao ar e 2 atm referentes a coluna de água). 

 

Princípio de Pascal  

  

Se uma força é feita em uma área de um líquido incompressível, há uma pressão que é transmitida para 

todos os pontos do líquido.  

Isso significa que uma força F feita em uma área A produz uma força 4F em uma área 4A, isto é, a pressão 

transmitida é constante.  
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Exercícios 

 

1. Um longo tubo cilíndrico e vertical possui uma seção reta de 10,0 cm² . São colocados dentro dele 100 

cm³ de água (densidade 𝑑𝐴 = 1,00 g/cm³ ) e 100 cm³ de óleo (𝑑0 = 0,800 g/cm³ ), que não se mistura 

com a água. Considere g = 10,0 m/s² .  

a) Calcule a altura total da coluna de óleo + água.  

b) Dentro do cilindro com óleo e água, coloca-se uma esfera de plástico com densidade 𝑑𝑒 = 0,900 
g/cm³ , massa 15,0 g e raio menor que o do cilindro. O que acontece com a esfera? Ela cai no fundo 
do recipiente ou flutua? Justifique e faça um desenho da posição da esfera dentro do tubo, no 
equilíbrio.  

c) Calcule a pressão manométrica (P-Patm) no fundo do recipiente cilíndrico contendo o óleo, a água 
e a esfera. 

 

2. O tipo de manômetro mais simples é o de tubo aberto, conforme a figura abaixo.  

 

 
 
Uma das extremidades do tubo está conectada ao recipiente que contém um gás a uma pressão pgás, 
e a outra extremidade está aberta para a atmosfera. O líquido dentro do tubo em forma de U é o 
mercúrio, cuja densidade é 13,6x103 kg/m3 . Considere as alturas h1 = 5,0 cm e h2 = 8,0 cm. Qual é o 
valor da pressão manométrica do gás em pascal?   
Dado: g = 10 m/s² 
  
a) 4,01x103 
b) 4,08x103  
c) 40,87x102 
d) 4,9x104  
e) 48,2x102 

 

3. Um  dos  laboratórios  de  pesquisa  da  UF JF  recebeu  um   equipa mento  de 400 kg. É  necessário  

elevar  esse  equipamento  para  o  segundo  andar  do  prédio.  Para  isso,  eles  utilizam um  elevador  

hidráulico,  com o  mostrado  na  figura  abaixo.  O  fluido  usado  nos  pistões  do elevador  é  um   óleo  

com  densidade  de 700 kg/m³. A  força  m áxima  aplicada  no  pistão  A  é  de 250 N. Com base nessas  

informações, RESPONDA: 
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a) Calcule  a  razão  mínima  entre  os  raios  dos  pistões  A  e  B  para  que  o elevador  seja  capaz 

de elevar o equipamento.  

b) Sabendo que a área do pistão A é de 0,05 m², calcule a área do pistão  B.  

c) Com  base no  desenho,  calcule  a  pressão manométrica  no  ponto C, situado a  um distância h = 

0,2 m, abaixo do ponto onde a força F é aplicada.    

 

4. Considere três peças metálicas de mesmo material, de mesmo volume e de formas diferentes, sendo 

uma esférica, a outra cúbica e a última um poliedro regular de 20 faces, o icosaedro. Os três objetos 

repousam, em equilíbrio estável, sobre uma mesa plana horizontal próxima ao solo. A pressão (P) 

exercida sobre a mesa pelos sólidos é tal que 

a) Pesfera < Picosaedro < Pcubo. 
b) Pesfera = Picosaedro = Pcubo. 
c) Picosaedro > Pesfera > Pcubo. 
d) Pesfera > Picosaedro > Pcubo. 
 
 

5. Para impedir que a pressão interna de uma panela de pressão ultrapasse um certo valor, em sua tampa 

há um dispositivo formado por um pino acoplado a um tubo cilíndrico, como esquematizado na figura 

ao lado. Enquanto a força resultante sobre o pino for dirigida para baixo, a panela está perfeitamente 

vedada. Considere o diâmetro interno do tubo cilíndrico igual a 4 mm e a massa do pino igual a 48 g. 

Na situação em que apenas a força gravitacional, a pressão atmosférica e a exercida pelos gases na 

panela atuam no pino, a pressão absoluta máxima no interior da panela é 
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Note e adote: π = 31 atm = 105 N/m² Aceleração local da gravidade = 10 m/s² 
a) 1,1 atm.  
b) 1,2 atm.  
c) 1,4 atm.  
d) 1,8 atm.  
e) 2,2 atm. 
 
 

6. Uma equipe de médicos reúne seus pacientes, periodicamente, para realizar palestras sobre a 

importância das relações familiares e de boa convivência entre companheiros de trabalho, colegas de 

turma, amigos e vizinhos, como forma de promover a consciêntização sobre os vários problemas de 

saúde física e mental que podem os acometer, ressaltando os riscos iminentes da hipertensão e a 

necessidade de aderir aos tratamentos preconizados. Um palestrante explicou, com o auxílio de slides 

que, quando o coração bate, ele bombeia sangue pelas artérias para o resto do corpo. A pressão de 

bombeamento do sangue aplica uma força nas artérias e é chamada de pressão sistólica cujo valor 

normal é de 120mmHg. Uma pressão sistólica igual ou superior a 140mmHg é considerada hipertensão. 

Há também a pressão arterial diastólica, que indica a pressão nas artérias quando o coração está em 

repouso, entre uma batida e outra. Pressão arterial diastólica igual ou superior a 90mmHg é 

considerada hipertensão.  

Disponível em: . Acesso em: 26 out. 2016. Adaptado.  

 
Com base nas informações do texto e nos conhecimentos de mecânica dos fluídos e sabendo que  
• a densidade do mercúrio é igual a 13,6g/cm³ ,  
• o módulo da aceleração da gravidade local é igual a 10,0m/s² ,  
 
Calcule a intensidade da força aplicada, perpendicularmente, em uma área de 1,0mm² da artéria de uma 
pessoa com pressão sistólica de 160mmHg. 
 
 

7. Um pequeno balão esférico flexível, que pode aumentar ou diminuir de tamanho, contém 1,0 litro de ar 

e está, inicialmente, submerso no oceano a uma profundidade de 10,0 m. Ele é lentamente levado para 

a superfície, a temperatura constante. O volume do balão (em litros), quando este atinge a superfície, é  

Dados: patm =1,0 x 105 Pa ; água = 1,0 x 10³ kg/m³  
 
a) 0,25  
b) 0,50  
c) 1,0  
d) 2,0  
e) 4,0 
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8. João estava em seu laboratório, onde grandes cilindros cheios de líquidos são usados para se medir 

viscosidade dos mesmos. Para tal, é necessário saber a densidade de cada um deles. Para identificar 

os líquidos, João mediu a pressão absoluta dentro dos cilindros em diferentes profundidades, obtendo 

o gráfico a seguir, para os cilindros A e B. Usando as informações do gráfico, ele calculou as 

densidades de cada líquido, identificando-os. 

 

 
 
Marque a alternativa correta que fornece as densidades dos líquidos contidos em A e B, 
respectivamente: 
a) 5,0×10−2 kg/m³ e 2,5×10−2 kg/m³ 
b) 2,5×10³ kg/m³ e 5,0×10³ kg/m³ 
c) c)2,5×10−2 kg/m³ e 5,0×10−2 kg/m³ 
d) 7,5×10³ kg/m³ e 5,0×10³ kg/m³ 
e) 5,0×10−2 kg/m³ e 7,5×10−2 kg/m³ 
 

9. Em uma feira cultural escolar, foi apresentada a figura a seguir, que representa um elevador hidráulico 

usado em postos de lavagem de carros. Seu funcionamento se baseia no princípio de Pascal. 

 

 

 

Os alunos expositores tiveram de explicar aos visitantes o funcionamento físico do elevador 

hidráulico. Considerando que F1 e F2 são forças e A1 e A2 são áreas, a expressão matemática que 

embasou a explicação dos expositores é 

a) F1=(A1 . F2)/A2 

b) F1=(A2 . F2)/A1 

c) F1=(A1 . A2)/ F2 

d) F1=(A1 . A2)/ F2 

e) F1=A2/(A1 . F2) 
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10. Para oferecer acessibilidade aos portadores de dificuldades de locomoção, é utilizado, em ônibus e 

automóveis, o elevador hidráulico. Nesse dispositivo é usada uma bomba elétrica, para forçar um fluido 

a passar de uma tubulação estreita para outra mais larga, e dessa forma acionar um pistão que 

movimenta a plataforma. Considere um elevador hidráulico cuja área da cabeça do pistão seja cinco 

vezes maior do que a área da tubulação que sai da bomba. Desprezando o atrito e considerando uma 

aceleração gravitacional de 10 m/s2, deseja-se elevar uma pessoa de 65 kg em uma cadeira de rodas 

de 15 kg sobre a plataforma de 20 kg.  

 
Qual deve ser a força exercida pelo motor da bomba sobre o fluido, para que o cadeirante seja elevado 
com velocidade constante? 
a) 20 N 

b) 100 N 

c) 200 N 

d) 1000 N  

e) 5000 N 
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Gabarito 

 

1.  

 

 

2. B 

 

 

3.  
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4. D 

 

 

 

5. C 

  

 

6.   
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7. D 

 

 

8. B 
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Exercícios de Lei de Newton e plano inclinado 

 

Resumo 

 

Toda grandeza vetorial pode ser decomposta em componentes ortogonais X e Y. Funciona exatamente da 

mesma forma com que fazíamos na velocidade inicial do lançamento oblíquo, o vetor forma um ângulo com 

uma direção de referência (no lançamento oblíquo era o solo) e aplicávamos seno e cosseno para 

determinar a velocidade na vertical e na horizontal. 

Para fazer a decomposição, utilizaremos sempre o triângulo: 

 

 

Podemos definir então 

sen(α)=a/b     ;   cos(α)=c/b    ;   tg(α)=a/c 

 

Plano Inclinado 

 

Considere um bloco deslizando num plano inclinado, sem atrito, que forma um ângulo θ com a horizontal. 

Note que, ao marcar as forças peso e normal, elas não se anulam. 

Usamos um referencial XY inclinado em relação à horizontal e com o X na direção do movimento e fazemos 

a decomposição da força peso nas componentes X e Y do novo referencial. 
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Como não existe movimento na direção Y do referencial, podemos afirmar que a força normal se anula com 

a componente Y do peso. Note também que no eixo X haverá uma força resultante que atua no bloco, a 

componente X do peso. 

Podemos escrever então: 

N=Py = Pcosθ 

FR=Px=Psenθ 

 

Importante: O ângulo entre o plano inclinado e a horizontal é o mesmo ângulo que a vertical e a reta 

perpendicular ao plano inclinado. De acordo com o desenho acima, o ângulo θ do plano inclinado com a 

horizontal é o mesmo que o eixo X e a força peso. 
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Exercícios 

 

1. Dois blocos, A e B, cujas massas são mA e mB (mA < mB), unidas por uma barra de massa m muito 

menor que a massa de A, deslizam com atrito desprezível sobre um plano inclinado no laboratório, 

como mostra a figura ao lado. Sendo a resistência do ar desprezível nas condições desta experiência, 

é correto afirmar-se sobre a tensão na barra:  

 

 
 
a) é nula.  
b) a barra está comprimida, sendo sua tensão proporcional a mB - mA.  
c) a barra está comprimida, sendo sua tensão proporcional a mB + mA.  
d) a barra está distendida, sendo sua tensão proporcional a mB - mA.  
e) a barra está distendida, sendo sua tensão proporcional a mB + mA. 
 

2. Os materiais granulares são conjuntos com grande número de partículas macroscópicas e têm papel 

fundamental em indústrias como a de mineração e construção na agricultura. As interações entre os 

grãos são tipicamente repulsivas e inelásticas, decorrendo a dissipação de energia principalmente das 

forças de atrito. Em muitas ocasiões, os sistemas granulares não se comportam como gases, líquidos 

ou sólidos. Eles podem ser considerados apropriadamente como outro estado da matéria. Por exemplo, 

uma pilha de grãos estável se comporta como um sólido. Se a altura dessa pilha aumentar acima de 

certo valor, os grãos começam a fluir. No entanto, o fluxo não será como em um líquido, porque tal fluxo 

somente se dará em uma camada na superfície da pilha, enquanto os grãos, no seu interior, ficarão em 

repouso.  

Revista Brasileira do Ensino de Física, v. 30, n.º 1, 2008 (com adaptações).  

 
Admitindo que uma pilha de sal, na forma de cone circular reto, tenha raio da base de 10,0 m e 
coeficiente de atrito estático entre as partículas igual a 0,3, calcule, em metros, a altura máxima que o 
cone de sal pode assumir sem que ocorra deslizamento. Para a marcação no caderno de respostas, 
despreze, caso exista, a parte fracionária do resultado final obtido, após realizar todos os cálculos 
solicitados. 
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3. Um frigobar de massa de 10 kg será transportado para dentro de um caminhão do tipo baú. Para esse 

fim, utiliza-se uma rampa inclinada de 3 m de comprimento com 1,5 m de altura, acoplada a um sistema 

mecânico composto por um cabo de aço de massa desprezível, uma polia e um motor. O procedimento 

funciona da seguinte maneira: uma das extremidades do cabo é presa ao frigobar e a outra extremidade, 

ao motor, que puxará o frigobar através da rampa até ficar em segurança dentro do baú, conforme 

ilustrado na figura a seguir.  

 

 
 
Nesse contexto, ao ser ligado, o motor imprime uma tensão ao cabo, de forma que o frigobar, partindo 
do repouso, atinge uma velocidade de 0,8 m/s no final do primeiro metro de deslocamento. Em seguida, 
a tensão no cabo é modificada para 50 N. Nesse caso, o módulo da velocidade com que o frigobar 
entrará no caminhão é de:  
a) 0,8 m/s  
b) 1,0 m/s  
c) 1,2 m/s  
d) 1,5 m/s  
e) 1,8 m/s 
 
 

4. Considere uma mola de comprimento inicial igual a Lo e um bloco de massa igual a m, conforme 

a figura 1. Com esses dois objetos e mais uma prancha de madeira, constrói-se um sistema mecânico, 

em que uma das extremidades da mola foi presa a uma das faces do bloco e a outra extremidade presa 

a um suporte na prancha de madeira, conforme mostra a figura 2. O sistema permanece em equilíbrio 

estático após a mola ter sofrido uma deformação x assim que o bloco foi abandonado sobre a prancha. 

Sabe-se que o coeficiente de atrito estático entre as superfícies de contato do bloco e da prancha é 

igual a µe. O sistema está inclinado de um ângulo igual a θ em relação ao plano horizontal e o módulo 

da aceleração da gravidade, no local do experimento, é igual a g. Com base nessas informações, 

a expressão algébrica que permite determinar o valor da constante elástica k da mola é dada por: 

 

 
 

a) 
  

 

b) 
 

 

c) 
 

 

 

d) 
 

 

e) 
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5. A figura 1 mostra um carrinho transportando um corpo de massa m por um plano sem atrito, inclinado 

em 30º com a horizontal. Ele é empurrado para cima, em linha reta e com velocidade constante, por 

uma força constante de intensidade F1 = 80 N. A figura 2 mostra o mesmo carrinho, já sem o corpo de 

massa m, descendo em linha reta, e mantido com velocidade constante por uma força também 

constante de intensidade F2 = 60 N. 

 
 

 

 

Adotando g = 10 m/s², pode-se afirmar que a massa m vale, em kg, 

a) 2. 

b) 4. 

c) 6. 

d) 8. 

e) 10. 

  

 

6. Um bloco de 5 kg e um bloco de 10 kg deslizam por um plano inclinado sem atrito. Pode-se afirmar que:  

 
a) ambos têm a mesma aceleração.  
b) o bloco de 5 kg tem o dobro da aceleração do bloco de 10 kg.  
c) o bloco de 10 kg tem o dobro da aceleração do bloco de 5 kg. 
d) a aceleração dos blocos depende da força normal do plano sobre eles.  
 
 

7. Para entender os movimentos dos corpos, Galileu discutiu o movimento de uma esfera de metal em 

dois planos inclinados sem atritos e com a possibilidade de se alterarem os ângulos de inclinação, 

conforme mostra a figura. Na descrição do experimento, quando a esfera de metal é abandonada para 

descer um plano inclinado de um determinado nível, ela sempre atinge, no plano ascendente, no 

máximo, um nível igual àquele em que foi abandonada. 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/-8a7_cbZpcZ8/TteVtAQb0mI/AAAAAAAAbcw/oPFZ4dp74Yc/s1600/car.png
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Se o ângulo de inclinação do plano de subida for reduzido a zero, a esfera 
a) manterá sua velocidade constante, pois o impulso resultante sobre ela será nulo. 
b) manterá sua velocidade constante, pois o impulso da descida continuará a empurrá-la. 
c) diminuirá gradativamente a sua velocidade, pois não haverá mais impulso para empurrá-la. 
d) diminuirá gradativamente a sua velocidade, pois o impulso resultante será contrário ao seu 

movimento. 
e) aumentará gradativamente a sua velocidade, pois não haverá nenhum impulso contrário ao seu 

movimento. 
 
 

8. Analise a figura abaixo. 

 

 
 
Na figura acima, tem-se um bloco de massa m que encontra-se sobre um plano inclinado sem atrito. 

Esse bloco está ligado à parte superior do plano por um fio ideal. Sendo assim, assinale a opção que 

pode representar a variação do módulo das três forças que atuam sobre o bloco em função do ângulo 

de inclinação θ. 

 

 

9. Com relação à força normal entre um objeto de massa m e um plano inclinado, assinale o que for 

correto. 

(01) A sua intensidade depende da massa do objeto. 
(02) A sua direção é perpendicular à superfície de contato entre o objeto e o plano inclinado. 
(04) A sua intensidade depende do ângulo de inclinação do plano inclinado. 
(08) A sua intensidade depende do ângulo de inclinação do plano inclinado 
(16) Esta força é devida à reação da superfície do plano inclinado sobre o objeto. 
SOMA: (    ) 
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10. Os blocos A e B da figura pesam 1,00 kN,  e estão ligados por um fio ideal que passa por uma polia sem 

massa e sem atrito. O coeficiente de atrito estático entre os blocos e os planos é 0,60.  Os dois blocos 

estão inicialmente em repouso. Se o bloco B  está na iminência de movimento, o valor da força de atrito, 

em newtons, entre o bloco A  e o plano, é 

 

Dado: cos 30 0,87   

 

 
 
a) 60     

b) 70     

c) 80     

d) 85     

e) 90     
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Gabarito 

 

1. A 

 

 

2.  

 

 

 

3. A 

  

4. A 
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5. B 
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6. A 

 

 

7. A 

 

 

8. D 
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9. 01+02+04+16 

 

 

10. B 

De acordo com o diagrama de forças, temos: 

 

 

 

Onde: 

x(A) A x(A)

x(B) B x(B)

at(B) B y(B) B at(B)

P P sen 30 1000 0,5 P 500 N

P P sen 60 1000 0,87 P 870 N

F N P P cos 60 0,6 1000 0,5 F 300 Nμ μ μ

=   =   =

=   =   =

=  =  =    =    =

  

 

Usando o princípio fundamental da dinâmica: 

R R

x(B) at(B) x(A) at(A)

F m a F 0

P T F T P F 0

=   =

− − + − − =
  

 

Então: 

at(A) x(B) at(B) x(A)

at(A) at(A)

F P F P

F 870 N 300 N 500 N F 70 N

= − −

= − −  =
   

 

 

 



Brics e as novas alternativas 

 

Resumo 

 

O que são os BRICS?

O termo “BRIC” foi criado em 2001, por Jim O’Neil, economista do banco “Goldman Sachs”, em um artigo 

que queria dar foco ao potencial de crescimento do Brasil, Rússia, Índia e China. O próprio termo se tornou algo 

inesperado, mesmo nos sonhos mais secretos de seu inventor: os chefes de Estado desses quatro países 

decidiram em 2009 criar um “Fórum dos BRICS”, se reunindo a cada ano para debater assuntos da geopolítica 

mundial de interesse comum, até mesmo fundando um banco comum, em 2014, para investimentos na 

economia desses países. Nascido de uma publicação privada, o termo BRIC virou uma realidade geopolítica. 

Diversas variações foram sugeridas: BRIICS, que incluiria a Indonésia e a África do Sul (South Africa) e 

BRICI, que retiraria a África do Sul. Mas o presidente chinês, em 2012, convidou somente o presidente 

sulafricano para se juntar ao “BRICS”, talvez como uma forma de reconhecer o potencial do país africano para 

um grande crescimento econômico e ser um ator geopolítico.  Diversas outras siglas surgiram, usualmente 

produtos de sociedade de investimentos para atrair capital, mas ao que tudo indica, a sigla dominante é “BRICS”. 

Houve também a criação do Banco dos BRICS que favoreceu a arrecadação e atraiu a concentração em 

banco desses investimentos. Esse período foi marcado por tanto poder de influência que houveram acordos 

FMI, como o empréstimo de dinheiro em moeda local para os emergentes ignorando a diferença de juros e 

podendo também contestar também o padrão linguístico dos documentos, usualmente em inglês. Isso 

representa poder e representatividade no cenário global. Esses 5 países representam 40% da população 

mundial e detêm 50% do crescimento econômico mundial de 2008 a 2013. Os BRICS são, acima de tudo, 

símbolo da mudança do poder econômico global, distanciando-se das economias desenvolvidas do G7 em 

relação ao mundo em desenvolvimento. 

 

 
Líderes dos BRICS reunidos na Austrália, 2014. 

 

 

 

 

 

 

https://dex.descomplica.com.br/enem/sociologia/exercicios-enem-brics-e-as-novas-alternativas/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=geografia&utm_term=globalizacao-e-economia
https://dex.descomplica.com.br/enem/sociologia/exercicios-enem-brics-e-as-novas-alternativas/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=geografia&utm_term=globalizacao-e-economia


Exercícios 

 

1. 

 
Uma das principais mudanças no contexto internacional contemporâneo que se relaciona com as 

reformas propostas pelos Brics está indicada em: 

a) afirmação da multipolaridade 

b) proliferação de armas atômicas 

c) hegemonia econômica dos E.U.A. 

d) diversificação dos fluxos de capitais 
 
 

2. Leia o texto que segue, em que o autor chama a atenção para algumas diferenças entre os membros do 
Bric. 
O fim da ilusão dos Brics 

Países como China e Índia se distanciaram muito daquelas antigas fontes de bens primários e 

bugigangas. A Chíndia exporta também em massa produtos e serviços de alta qualidade. Não há nenhum 

outro país ou região comparável. O acrônimo Brics equivale à confusão (...) a partir de uma invenção do 

sistema financeiro. Sonhamos em ser um dos grandes emergentes que dominarão a economia no 

mundo. É o nosso excepcionalismo. Quanto mais cedo despertarmos melhor. Em comum com a Chíndia, 

o Brasil tem apenas o tamanho. Fonte: Marcelo Coutinho. O fim da ilusão dos Bric.  
jornal O Globo, 9 OUT 11, p. 7.  

O acrônimo (sigla), mencionado no texto, refere-se ao conjunto de países caracterizados como Brics 

a) subindustrializados. 

b) de democracia liberal. 

c) economicamente emergentes. 

d) os mais populosos do mundo. 

e) os maiores exportadores do mundo. 

 

 

3. Sobre a formação do BRIC.  
O termo Brics foi cunhado pelo economista Jim O'Neill, do Goldman Sachs, em 2001, para descrever o 

crescente poder das economias de mercado emergentes.  De lá para cá, o grupo dobrou a participação 

no comércio mundial. Hoje, os Brics detêm 15% do total de 60,7 trilhões de dólares. Em 2000, a 

participação era de 7,2%. Nesse mesmo período de comparação, as exportações do grupo saltaram de 

451 bilhões de dólares para 1,8 trilhão de dólares em 2009.   
Disponível em: http://veja.abril.com.br - 14/04/20   

Marque a alternativa que apresenta todos os países que compõem o BRICS:  

a) Bangladesch, Ruanda, Itália, Chile e Suíça.  

b) Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.  

c) Brasil, Rússia, Indonésia, Canadá e Suriname. 

d) Bulgária, Reino Unido, Itália, Chile e Suécia. 

e) Bolívia, Romênia, Islândia, Camarões, Suíça. 

http://suburbanodigital.blogspot.com/2015/07/paises-russia.html


4. O principal articulador do atual modelo econômico chinês argumenta que o mercado é só um 

instrumento econômico, que se emprega de forma indistinta tanto no capitalismo como no socialismo. 

Porém os próprios chineses já estão sentindo, na sua sociedade, o seu real significado: o mercado não 

é algo neutro, ou um instrumental técnico que possibilita à sociedade utilizá-lo para a construção e 

edificação do socialismo. Ele é, ao contrário do que diz o articulador, um instrumento do capitalismo e é 

inerente à sua estrutura como modo de produção. A sua utilização está levando a uma polarização da 

sociedade chinesa. 
OLIVEIRA, A. A Revolução Chinesa. Caros Amigos, 31 jan. 2011 (adaptado). 

 

No texto, as reformas econômicas ocorridas na China são colocadas como antagônicas à construção 

de um país socialista. Nesse contexto, a característica fundamental do socialismo, à qual o modelo 

econômico chinês atual se contrapõe é a 

a) desestatização da economia. 

b) instauração de um partido único. 

c) manutenção da livre concorrência. 

d) formação de sindicatos trabalhistas. 

e) extinção gradual das classes sociais. 

 

 

5. O conceito de BRICS, que surge primeiro como BRICS, foi criado por Jim O’Neil, economista chefe do 
Banco de Investimentos Goldman Sachs em 2001. Com relação ao BRICS, é CORRETO afirmar:  

a) BRICS é uma sigla que se refere às iniciais dos países que a compõem: Brasil, Rússia, Índia e Cuba. 

b) O Fundo Monetário Brasileiro estima que os países que integram o BRICS serão responsáveis por 
apenas 21% do crescimento econômico mundial devido à crise de 2008.  

c) Além do BRICS, o Brasil participa também do IBAS, organização dos países: Indonésia, Brasil e 
África do Sul, com vistas a melhorar a integração cultural entre esses países.  

d) Líderes do BRICS, com exceção da África do Sul que ainda não integrava o grupo, assinaram um 
acordo em 2010 que deverá facilitar o financiamento de obras e projetos nestas nações priorizando 
as áreas de energia e infraestrutura.   

e) O BRICS é uma organização fundada pelo Brasil, que prevê a união de determinados países com o 
objetivo de unificar as suas respectivas moedas, fortalecendo-os no mercado internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. A expressão BRIC surgiu para designar um grupo de países emergentes que vêm ganhando relativo 

destaque no cenário internacional. A alternativa em que a informação se correlaciona corretamente com 

o mapa no contexto de 2009 é: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. 10 ANOS DE BRICS 
Há dez anos, o economista inglês Jim O’Neill cunhou o acrônimo BRIC para se referir a quatro países de 

economias em desenvolvimento – Brasil, Rússia, Índia e China – que desempenhariam, nos próximos 

anos, um papel central na geopolítica e nos negócios internacionais. Desde 2009, os líderes dos países 

membros do BRIC realizam conferências anuais. Em abril do ano passado, a África do Sul foi admitida 

no grupo, adicionando-se um “s” ao acrônimo, que passou a ser BRICS.  
Disponível em http://educacao.uol.com.br/atualidades Acesso em junho 2012. (Adaptado) 

 
Os mapas abaixo apresentam países (em negrito) pertencentes ao BRICS, EXCETO: 
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8.  

 
Disponível em: www.ipea.gov.br. Acesso em: 2 ago. 2013. 

 
Na imagem, é ressaltado, em tom mais escuro, um grupo de países que na atualidade possuem 

características político-econômicas comuns, no sentido de 

a) adotarem o liberalismo político na dinâmica dos seus setores públicos. 

b) constituírem modelos de ações decisórias vinculadas à socialdemocracia. 

c) instituírem fóruns de discussão sobre intercâmbio multilateral de economias emergentes. 

d) promoverem a integração representativa dos diversos povos integrantes de seus territórios. 

e) apresentarem uma frente de desalinha mento político aos polos dominantes do sistema-mundo. 
 
 

9. “O conceito, que deu origem a um grupo, foi criado pelo economista Jim O’Neill, do banco Goldman 

Sachs, em um estudo de 2001 que previa que as quatro economias emergentes teriam um PIB superior 

ao do G6 até 2050. As projeções, sob o título de Dreaming with the BRICs (em tradução livre, “Sonhando 

com os Brics” –bric significa tijolo em inglês), foram recebidas com ceticismo por muitos, mas, nos 

anos seguintes, os números começaram a exceder em muito o “sonho” das projeções.”  
Disponível em: http://economia.uol.com.br  

O grupo ganhou um “S” que se refere: 

a) ao Senegal.  

b) ao Sudão do Norte.  

c) à África do Sul.  

d) às Seicheles.  

e) ao Sri Lanka. 
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10. Figuram no atual quadro econômico mundial países considerados economias emergentes, também 

chamados de novos países industrializados. Apresentam nível considerável de industrialização e alto 

grau de investimentos externos, no entanto as populações desses países convivem com estruturas 

sociais e econômicas arcaicas e com o agravamento das condições de vida nas cidades. As principais 

economias emergentes que despertam o interesse dos empresários do mundo são: Brasil, Rússia, índia 

e China (BRIC). Tais países apresentam características comuns, como mão de obra abundante e 

significativas reservas de recursos minerais. 

 
Diante do quadro apresentado, é possível inferir que a reunião desses países, sob a sigla BRIC, aponta 
para 

a) um novo sistema socioeconômico baseado na superação das desigualdades que conferiam 
sentido à ideia de Terceiro Mundo. 

b) a razoabilidade do pleito de participarem do Conselho de Segurança da Organização das Nações 
Unidas (ONU). 

c) a melhoria natural das condições sociais em decorrência da aceleração econômica e da redução 
dos níveis de desemprego. 

d) a perspectiva de que se tornem, a médio prazo, economias desenvolvidas com uma série de 
desafios comuns. 

e) a formação de uma frente diplomática com o objetivo de defender os interesses dos países menos 
desenvolvidos. 
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Gabarito 

 

1. A

Na década de 90 existia a chamada “Tríade do capitalismo” (EUA, União Europeia e Japão), porém estes 
países passaram por crises internas, o que permitiu, na década de 2000, a ascensão dos países 
emergentes, formando assim o G20. Este novo momento reafirma a multipolaridade do pós-Guerra Fria. 
 

2. C 

O BRICS é um agrupamento econômico composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, países 
considerados emergentes pois possuíam potencial econômico para superar as grandes potências 
mundiais em um período de, no máximo, cinquenta anos. 
 

3. B 

É abordada a composição do agrupamento BRICS, que conta com os principais países emergentes no 
início dos anos 2000. 
 

4. E 

O texto aponta que o socialismo de mercado na China está criando a divisão em classes sociais, o que é 
característico do sistema capitalista. Neste sentido, o modelo socialista chinês não está preocupado em 
por fim às classes sociais, como se espera de um socialismo. O que ocorre no casso chinês é que o 
socialismo funciona como um instrumento do capitalismo, o que garante o destaque econômico da China 
no cenário internacional. 
 

5. D 

Os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva, Dmitry Medvedev (Rússia), Hu Jintao (China) e o primeiro-ministro 
Manmohan Singh (Índia), assinaram em 2010, durante reunião dos Bric´s em Brasília, um acordo de 
cooperação entre os bancos de desenvolvimento dos países. Para isso, os países se comprometeram em 
trocar informações sobre projetos de potencial interesse nas áreas de infraestrutura, energia, indústrias 
de alta tecnologia e setores voltados à exportação, assim como projetos socialmente importantes para 
os países do Bric. 
 

6. A 

O mapa identificado é a representação da Índia, país marcado por profundas desigualdades sociais 

oriundas do sistema de castas, além do conflito entre hindus e muçulmanos. 

 

7. B 

No mapa está em destaque alguns dos países do Oriente Médio, como Arábia Saudita, Iêmen e Omã, que 

não integram o BRICS. 

 

8. C 

Os países destacados corresponde ao BRICS que a partir de fóruns e acordos multilaterais buscam uma 

aproximação comercial e uma maior força expressiva no cenário financeiro contemporâneo. 

 

9. C 

Em 2011, a África do Sul foi oficialmente incorporada ao BRIC, que passou então a se chamar BRICS. O 

“S” vem do nome do país em Inglês, South Africa. 
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10. D 

Os países emergentes apresentam um significativo crescimento econômico, porém são marcados pela 

desigualdade social e uma relativa baixa qualidade de vida. Todavia, a perspectiva é de que no futuro se 

tornem economias desenvolvidas com diversos fatores em comum. 
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Economias emergentes e o G20 

 

Resumo 

 

O cenário global envolve disputas de poder entre os países. Todos querem ter um bom desenvolvimento, 

oferecendo serviços essenciais a sua população, mas as relações geopolíticas interferem muito no cenário. 

Sabe-se que existem países ricos, pobres, mas qual a diferença entre eles conceitualmente? 

 

Os países ricos ou centrais são os que têm bom desenvolvimento econômico e alto índice de qualidade de 

vida, medido pelo IDH, o índice de desenvolvimento humano. 

 

Os países periféricos são os que tem baixo desenvolvimento econômico e baixo índice de qualidade de vida. 

Existem também os países semiperiféricos, que estão subindo, ascendendo, emergindo. 

  

O que seria então uma economia emergente? 

São países que apresentam um crescente avanço econômico, mas com um IDH baixo ou médio. É muito 

comum que os países emergentes tenham uma camada de desigualdade e concentração de renda elevada.  

 

A tríade do capitalismo no cenário de poder no mundo era composta por EUA, Europa e Ásia, sendo o grupo 

que mais influenciava as decisões mundiais. Esse bloco de poder cresceu e passou a ser denominado G7, 

composto por EUA, Canadá, Inglaterra, França, Alemanha, Itália e Japão. Depois, ocorreu uma nova expansão 

e teve origem o G20, grupo formado pelas principais economias centrais, economias emergentes e países da 

União Europeia, cujas as vantagens para os países integrantes vão desde facilitação nas relações comerciais 

entre eles à criação de fóruns de discussão para a tomada de decisões conjuntas. 

  

O termo “mercados emergentes” foi criado em 1981, por Antoine Van Agtmael, economista que queria 

incentivar as sociedades financeiras a investir no mercado asiático, com forte crescimento nessa época. O 

sucesso desse primeiro investimento em mercados emergentes foi enorme e se confirmou durante toda a 

década de 80. Esses mercados eram mais rentáveis tanto a curto quanto a longo prazo. 

 

Esse sucesso atraiu a curiosidade dos economistas que se interessaram por dados e parâmetros reais da 

economia (como produção industrial, consumo interno, PIB, políticas econômicas) para estudar esses países 

e o porquê do sucesso vigoroso. No fim dos anos 90, a expressão “economia emergente” ganha o cunho, 

portanto, não somente por seus aspectos financeiros, mas principalmente em suas dinâmicas e perspectivas 

de crescimento. As principais organizações financeiras internacionais (Banco Mundial e FMI) se utilizaram 

desse vocábulo, usando-o para países a torto e direito. Mas, a academia acabou por definir e precisar quais 

seriam as características necessárias para um país ter uma economia chamada emergente. As quatro 

principais seriam: 

 

• Renda intermediária: A renda por habitante teria de ser razoável, com seu valor situado entre o dos países 

menos avançados e o dos países ricos. Principalmente no que diz respeito ao poder de consumo. Por 

exemplo: a renda média da Índia é quatro vezes menor do que a de muitos outros países emergentes 

(principalmente no leste europeu), mas possui paridade no poder de compra que essa renda média 

possibilita. 
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• Dinâmica de recuperação: O crescimento desses países recentemente elevou as economias emergentes 

a um nível próximo das já estabelecidas. Para isso, o crescimento do PIB deve ser superior, ou igual, à 

média internacional, durante os últimos dez anos. 

 

• Transformações e abertura: No período recente, esses países conheceram transformações 

institucionais e estruturais que contribuíram para os inserir de uma maneira inédita na economia mundial. 

Essas economias realizam cada vez mais trocas com o resto do mundo, e se beneficiam de 

investimentos industriais e dos serviços de empresas multinacionais. Algumas, e aqui vamos lembrar 

das empreiteiras brasileiras, desenvolvem elas mesmas uma capacidade de investimento (ou têm auxilio 

governamental com empréstimos de juros subsidiados, como, de novo, no caso brasileiro) e atuam no 

estrangeiro, contribuindo de maneira ativa na globalização. 

 

• Potencial de crescimento: Tendo em vista o pequeno abismo que separa, ainda, o nível de vida dos países 

desenvolvidos dos países emergentes, a economia destes se beneficia de um potencial enorme de 

crescimento (principalmente pelo aumento da capacidade de consumo). Essa capacidade de produção 

e consumo, pouco a pouco, vai superando a dos países mais desenvolvidos. No final da década de 90 

aconteceram várias crises econômicas que afetaram México, Rússia e até o Japão. Houve uma crise 

muito importante em 1999 nos EUA que alterou as referências de investimento a nível global, fazendo 

com que os mercados emergentes fossem vistos como um potencial significativo de crescimento e 

referência em investimento. 

 

 

A influência e os desafios atuais dos países emergentes 

O crescimento econômico possante é uma das principais armas de negociação dos países. Será que esse 

crescimento também não é perigoso, tanto para a estabilidade das relações econômicas internacionais, 

quanto para suas respectivas sociedades e para a natureza em geral? 

 

As relações dos países emergentes com os países já industrializados são intensas. O mundo globalizado 

implica no conceito de multipolaridade: o surgimento de outras potências. Houve um crescimento dos blocos 

de poder mundial de países emergentes que inclui a criação do G20, que são os países ricos junto com os 

emergentes, consolidando a multipolaridade do mundo atual. 

 

Ao mesmo tempo em que há uma interdependência bastante forte, grande parte pelo capital financeiro 

internacional e a globalização, há também uma desigualdade no que diz respeito aos armamentos e acesso 

à tecnologia. Os velhos centros industriais ainda concentram certos tipos de atividades, principalmente as de 

pesquisa tecnológica para patentes. Mesmo assim, vê-se crescer nos países emergentes, principalmente na 

Índia e na China, grandes investimentos na capacitação profissional e na construção de tecnopólos, buscando 

reverter esse quadro. Ao mesmo tempo, Índia, Rússia e China possuem armamento nuclear, e suspeita-se que 

a África do Sul também, o que faz pender um pouco a balança. 

 

Os desafios principais desses países emergentes consistem em reverter esses ganhos políticos e 

econômicos para a população. Em praticamente todos esses países, os indicadores econômicos são 

excelentes, mas os sociais não. A qualidade de vida e o padrão de consumo dos países emergentes são bem 

inferiores aos dos países já industrializados. Isso leva, alguns especialistas acreditam, a uma crescente 

insatisfação popular e luta por direitos, que pode ser observada em todos esses países. Como os governos 

respondem a essa demanda interna fica em questão. Ao mesmo tempo, elevar o consumo da população 

residente ao mesmo patamar da população americana, por exemplo, vai exaurir os recursos naturais. Muitos 
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ambientalistas se preocupam com essa emergência econômica, porque ela vem acompanhada de poluição, 

de uso de recursos, etc. Então fica outra questão no ar: quem tem mais direito a “usar” esses recursos? Os 

países emergentes, na iminência de desastres ambientais, teriam de frear seu crescimento? O clima, a 

natureza, os recursos e os desastres são novos debates e assuntos na geopolítica mundial, acompanhados 

pela ascensão dos emergentes. 

 
 

 

 

 

  

https://dex.descomplica.com.br/enem/geografia/exercicios-enem-economias-emergentes-e-o-g20/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=geografia&utm_term=globalizacao-e-economia
https://dex.descomplica.com.br/enem/geografia/exercicios-enem-economias-emergentes-e-o-g20/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=geografia&utm_term=globalizacao-e-economia
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Exercícios 

 

1. O G-20, grupo composto pelos 20 países mais industrializados do mundo, vem discutindo alternativas 

energéticas que não sejam nocivas ao meio ambiente, sejam renováveis, tenham um custo acessível e 

que permita o desenvolvimento econômico. 
VIVER, aprender expandindo: conhecer, sobreviver e conviver: Ensino Médio. v. 1. São Paulo: Global, 2009. 

 
No Brasil, um exemplo de importante fonte energética alternativa dessa natureza, proveniente da 

biomassa tropical e utilizada como combustível nos veículos automotivos, é 

a) a cana de açúcar, utilizada na produção do álcool. 

b) o petróleo, utilizado na produção de energia nuclear. 

c) o xisto, utilizado na produção de energia termoelétrica. 

d) o urânio, utilizado na produção de energia geotérmica. 

e) o carvão mineral, utilizado na produção de energia eólica. 
 
 

2.  

 

A passagem da década de 1980 para a de 1990 ficou marcada como um momento histórico no qual se 

esgotou um arranjo geopolítico e teve início uma nova ordem política internacional, cuja configuração 

mais clara ainda está em andamento. 

Conforme se observa na notícia, essa nova geopolítica possui a seguinte característica marcante: 

a) diminuição dos fluxos internacionais de capital 

b) aumento do número de polos de poder mundial 

c) redução das desigualdades sociais entre o Norte e o Sul 

d) crescimento da probabilidade de conflitos entre países centrais e periféricos 

e) aumento do protecionismo econômico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

5 

Geografia 
 

3.  

 
 
Acerca de sua composição, é correto afirmar que o G20 reúne: 

a) apenas os países que integram o Conselho de Segurança da ONU. 

b) os países mais ricos do mundo e os principais emergentes. 

c) os países mais pobres do mundo, com economias dependentes. 

d) os países que recusam a intervenção do FMI. 

e) os países que não fazem parte de outros grupos, como o G8 e o BRIC. 
 
 

4. O G-20 é o grupo que reúne os países do G-7, os mais industrializados do mundo (EUA, Japão, 

Alemanha, França, Reino Unido, Itália e Canadá), a União Europeia e os principais emergentes (Brasil, 

Rússia, Índia, China, África do Sul, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Coreia do Sul, Indonésia, México 

e Turquia). Esse grupo de países vem ganhando força nos fóruns internacionais de decisão e consulta. 
 ALLAN, R. Crise global. Disponível em: http://conteudoclippingmp.planejamento.gov.br. Acesso em: 31 jul. 2010.  

 

Entre os países emergentes que formam o G-20, estão os chamados BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China 

e África do Sul), termo criado em 2001 para referir-se aos países que  

a) apresentavam características econômicas promissoras para as décadas a partir dos anos 2000.  

b) possuem base tecnológica mais elevada.  

c) apresentavam índices de igualdade social e econômica mais acentuados.  

d) apresentavam diversidade ambiental suficiente para impulsionar a economia global.  

e) possuem similaridades culturais capazes de alavancar a economia mundial. 
 

 

5. Atualmente, as represálias econômicas contra as empresas de informática norte-americanas 

continuam. A Alemanha proibiu um aplicativo dos Estados Unidos de compartilhamento de carros; na 

China, o governo explicou que os equipamentos e serviços de informática norte-americanos 

representam uma ameaça, pedindo que as empresas estatais não recorram a eles. 
SCHILLER, D. Disponível em: www.diplomatique.org.br. Acesso em: 11 nov. 2014 (adaptado). 

As ações tomadas pelos países contra a espionagem revelam preocupação com o(a) 

a) subsídio industrial. 

b) hegemonia cultural. 

c) protecionismo dos mercados. 

d) desemprego tecnológico. 

e) segurança dos dados. 
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6. Colhe o Brasil, após esforço continuo dilatado no tempo, o que plantou no esforço da construção de 
sua inserção internacional. Há dois séculos formularam-se os pilares da política externa. Teve o país 
inteligência de longo prazo e cálculo de oportunidade no mundo difuso da transição da hegemonia 
britânica para o século americano. Engendrou concepções, conceitos e teoria própria no século XIX, de 
José Bonifácio ao Visconde do Rio Branco. Buscou autonomia decisória no século XX. As elites se 
interessaram, por meio de calorosos debates, pelo destino do Brasil. O país emergiu, de Vargas aos 
militares, como ator responsável e previsível nas ações externas do Estado. A mudança de regime 
político para a democracia não alterou o pragmatismo externo, mas o aperfeiçoou.  

SARAIVA, J. F. S. O lugar do Brasil e o silêncio do parlamento. Correio Braziliense, Brasília, 28 maio 2009 (adaptado).   

 

Sob o ponto de vista da política externa brasileira no século XX, conclui-se que  

a) o Brasil é um país periférico na ordem mundial, devido as diferentes conjunturas de inserção 
internacional.  

b) as possibilidades de fazer prevalecer ideias e conceitos próprios, no que tange aos temas do 
comércio internacional e dos países em desenvolvimento, são mínimas. 

c) as brechas do sistema internacional não foram bem aproveitadas para avançar posições voltadas 
para a criação de uma área de cooperação e associação integrada a seu entorno geográfico. 

d) os grandes debates nacionais acerca da inserção internacional do Brasil foram embasados pelas 
elites do Império e da República por meio de consultas aos diversos setores da população. 

e) a atuação do Brasil em termos de política externa evidencia que o país tem capacidade decisória 
própria, mesmo diante dos constrangimentos internacionais. 

 

 

7. A produção do espaço mundial resulta da expansão do modo de produção capitalista, que se intensifica 

com o processo de globalização da economia, expresso em transformações socioespaciais como: 

a) A descentralização espacial da riqueza, considerando que a globalização promoveu ainda mais a 
expansão do mundo capitalista. 

b) O desemprego estrutural que contribui para a deterioração das condições de trabalho tanto nos 
países subdesenvolvidos como nos países de economia pós-industrial. 

c) O crescimento do comércio mundial, de forma semelhante entre todos os países, em decorrência 
dos avanços tecnológicos informacionais. 

d) A reestruturação produtiva que contribui para uma nova espacialidade industrial descentralizando, 
assim, o processo de acumulação e reprodução do capital. 

e) A concentração espacial das indústrias, visando um maior controle sobre os processos produtivos 
e a comercialização dos produtos.  
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8. A crise econômica, na qual a Europa se encontra, suscita uma série de análises como a que segue: 
A crise por que passa a Europa é quase sempre apresentada em termos dos países que ganham ou 

perdem: quais Estados endividados foram lançados para a periferia, com uma correspondente perda 

de soberania; e quais os “membros centrais” da UE que, liderados pela Alemanha, mostraram sua força. 

Mas uma cisão demográfica potencialmente mais perigosa começa a se abrir na União Europeia: é a 

linha que divide não as nações individualmente, mas sim gerações inteiras. O novo estopim é o espectro 

do desemprego juvenil, que tem o potencial desestabilizador de colocar os europeus jovens contra os 

velhos, ou os “ricos” de hoje contra os “pobres” de amanhã. Por toda a Europa, há a sensação inevitável 

de que as leis demográficas estão se voltando brutalmente contra os jovens.  
Política Externa, março/abril/maio 2012. 

Sobre a crise europeia, é correto afirmar: 

a) A crise envolve aquelas nações periféricas, de economias mais precárias, deixando de lado os 
demais países-membros da União Europeia. 

b) As maiores consequências socioeconômicas dessa crise são vividas pelos alemães e ingleses. 

c) A crise colocará frente a frente os jovens, cujas perspectivas são pouco promissoras, e os idosos, 
que se beneficiam do Estado de bem-estar social. 

d) A crise envolve principalmente o futuro e tende a se transmitir para as próximas gerações, o que 
explica o fato de a maioria dos países da UE estabelecer leis para reduzir a natalidade. 

e) O desemprego juvenil é conjuntural e reflete a queda do nível de escolaridade em países como 
Noruega, Suécia e Finlândia. 

 
 

9. Com o fim da Guerra Fria e com o avanço do processo de globalização, um conjunto de transformações 

vem ocorrendo nas estruturas de poder mundial. Como reflexo desse processo, algumas organizações 

internacionais criadas no pós-guerra, como a ONU, o FMI e o BIRD, vêm perdendo importância, enquanto 

outras parecem adquirir maior peso na definição das grandes questões mundiais, como o G-8, o G-20, 

a OMC e a OCDE. Sobre essas novas organizações, é correta a seguinte opção. 

a) O G-8 é o grupo formado pelas sete economias mais ricas do mundo desenvolvido: Estados 
Unidos, Japão, Alemanha, França, Itália, Reino Unido e Canadá, acrescido da Rússia. Teve um papel 
importante na discussão de medidas para o enfrentamento da recente crise econômica mundial. 

b) O G-20 é o grupo das nações mais pobres do mundo, que exibem os piores indicadores 
econômicos e sociais. Tem tido um papel fundamental no debate de temas como o endividamento 
externo, a concentração mundial da riqueza e a fome. 

c) A OMC (Organização Mundial do Comércio), formada por cerca de 15 nações, tem tido um papel 
fundamental na supervisão dos acordos comerciais, na defesa do livre-comércio e na mediação 
de conflitos comerciais entre os países signatários. 

d) A OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico), é formada por EUA e 
Rússia, responsáveis por mais da metade da economia mundial. Busca promover políticas que 
assegurem o crescimento econômico, a melhoria da qualidade de vida nos países-membros e a 
liberalização do comércio. 

e) O O G-20 é o grupo das nações emergentes, que exibem os melhores indicadores econômicos mas 
os piores indicadores sociais. Tem tido um papel fundamental no debate de temas como o 
endividamento externo. 
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10. Uma pesquisadora francesa produziu o seguinte texto para caracterizar nosso país: 

O Brasil, quinto país do mundo em extensão territorial, é o mais vasto do hemisfério Sul. Ele faz parte 

essencialmente do mundo tropical, à exceção de seus estados mais meridionais, ao sul de São Paulo. 

O Brasil dispõe de vastos territórios subpovoados, como o da Amazônia, conhece também um 

crescimento urbano extremamente rápido, índices de pobreza que não diminuem e uma das 

sociedades mais desiguais do mundo. Qualificado de “terra de contrastes”, o Brasil é um país moderno 

do Terceiro Mundo, com todas as contradições que isso tem por consequência.  

O Brasil é qualificado como uma “terra de contrastes” por 

a) fazer parte do mundo tropical, mas ter um crescimento urbano semelhante ao dos países 
temperados. 

b) não conseguir evitar seu rápido crescimento urbano, por ser um país com grande extensão de 
fronteiras terrestres e de costa. 

c) possuir grandes diferenças sociais e regionais e ser considerado um país moderno do Terceiro 
Mundo. 

d) possuir vastos territórios subpovoados, apesar de não ter recursos econômicos e tecnológicos 
para explorá-los. 

e) ter elevados índices de pobreza, por ser um país com grande extensão territorial e predomínio de 
atividades rurais. 

 

 

Questão contexto 

 

“Mauricio Macri não é o responsável por ter conseguido a presidência do G-20 para seu país. É algo que 

foi decidido há muitos anos e de forma rotativa. Mas coube a ele esse momento único para a política 

externa de um país como a Argentina, e quer usá-lo a fundo. O presidente organizou um grande evento 

para comemorar o início do mandato argentino, que terminará em uma cúpula de presidentes em 

novembro de 2018, descreveu como “histórico” o momento em que a Argentina se tornou o primeiro 

país sul-americano a presidir este organismo central e prometeu usá-lo para colocar seu país no 

primeiro nível mundial e o foco do planeta sobre a América Latina.”  
Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2017/11/30/internacional/1512060535_045828.html. Acesso em: 22 de jan 

2018. 

Discorra sobre a importância político e econômica para a América Latina ter um país latino-americano 

presidindo o G20. 
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Gabarito 

 

1. A 

Os países do G20, mais importantes economias mundiais, tem apresentado uma preocupação em investir 

em novas fontes de energia, em especial as consideradas limpas, isso porque o crescimento econômico 

passa pelo crescimento da produção, o que demanda fontes energéticas. Neste sentido, O Brasil tem 

investido na produção de etanol a base de cana de açúcar para a garantia de abastecimento do setor 

automotivo.  

 

2. B 

A nova ordem geopolítica mundial difere da ordem geopolítica vigente durante a Guerra Fria, sendo 

marcada pelo maior número de países que se constituem como polos de poder e que possuem peso 

crescente nas decisões mundiais. A formação do G-20 aponta para essa configuração do poder global 

contemporâneo, que não está mais restrita a um pequeno grupo de grandes países desenvolvidos, como 

no passado. 

 

3. B 

É abordada a composição do G20, grupo formado pelas principais economias, países da União Europeia 

e países emergentes. 

 

4. A 

O G20, é um grupo composto pelas maiores economias mundiais, pelos países da União Europeia e pelos 

principais países emergentes, dentre estes os que formam o BRICS. Criado em 2001 pelo economista Jim 

O’Neil como BRIC, e em 2011 transformado em BRICS, o termo foi muito utilizado por cientistas políticos 

até que se tornou de fato um agrupamento entres estes países considerados economicamente 

promissores para as décadas seguintes devido ao crescimento de suas economias. 

 

5. E 

As relações entre os países que compõem o G20 nem sempre são amistosas, a exemplo do ocorrido em 

2013, com a repercussão do caso envolvendo Edward Snowden, que denunciou programas de 

espionagem realizados pela Agência de Segurança Nacional (NSA) dos Estados Unidos. A denúncia gerou 

preocupação em vários governos em relação aos vazamentos de dados sigilosos de seus países. 

 

6. E 

Apesar de estar inserido em diversos arranjos geopolíticos e econômicos, tais como o G20 e o BRICS, o 

Brasil, assim como outros países, mantém a sua capacidade decisória própria frente às decisões 

internacionais, buscando geralmente de forma amistosa o diálogo como forma de resolução dos 

impasses.  

 

7. B 

A Globalização representa a etapa mais evoluída do sistema capitalista e acarretou diversos impactos 

socioespaciais, tais como o desemprego estrutural, que atinge países desenvolvidos e em 
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desenvolvimento através da modernização tecnológica da produção se desdobrando assim em 

problemas como a terciarização da economia. 

 

8. C 

A crise demográfica existente na Europa consiste no descompasso entre a queda da natalidade e 

aumento da expectativa de vida o que gera uma grande preocupação acerca do futuro previdenciário, 

principalmente nos países europeus atingidos pela crise de 2008 e que assumem uma postura de suprir 

os benefícios sociais. 

 

 

9. A 

A sigla G8 refere-se ao grupo dos 8 países mais ricos e influentes do mundo. Antes chamado de G8 a 

sigla alterou-se com a inserção da Rússia em 1998. Estes países possuem economias consolidadas e 

força política exercem deste modo grande influência nas instituições e organizações mundiais. As 

discussões nas quais este grupo se insere apontam temas como a globalização, abertura de mercados, 

problemas ambientais, ajudas financeiras para economias em crise, e outros. 

 

10. C 

Apesar do crescimento econômico verificado entre 2000 e 2015, o Brasil ainda apresenta grandes 

desigualdades, ou seja, é um país no qual a mudança precisa chegar até a população. 

 

 

Questão Contexto  

A presidência do G20 ao ser ocupada pela Argentina permitirá ao país se tornar a voz "da América do Sul" 

para impulsionar o desenvolvimento de mais igualdade de oportunidades na região já que o grupo 

composto pelas principais potencias econômicas consolidadas e emergentes foi criado visando 

encontrar soluções aos problemas comuns entre si e de interesse mundial. Isto contribui para a 

possibilidade de formação de alianças políticas e econômicas ao verem a América Latina como uma 

região de potencial crescimento. 
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Maximize sua produtividade nos estudos 

 

Resumo 

 

Quando começamos a estudar, é muito comum nos depararmos com um tema de que não gostamos 

e, por isso, sentimos muita dificuldade em estudá-lo. Muitas vezes, acabamos adiando essa tarefa e, quando 

chega próximo à prova, descobrimos que não sabemos nada desse assunto. Mesmo sendo um tópico muito 

difícil, é importante você ter em mente que é possível aprender sobre qualquer assunto. Tudo está relacionado 

ao esforço, tempo e técnicas que você aplica. Nesse sentido, venha conhecer como você pode maximizar sua 

produtividade nos estudos. 

 

Técnica Pomodoro 

 

Essa técnica divide seu fluxo de estudo em blocos de concentração (Pomodoros). Você estuda por 

30 minutos, descansa 5 minutos e volta a estudar por mais 30 minutos. O ciclo se repete por 4 blocos de 

concentração (30 minutos) e 3 blocos de relaxamento (5 minutos). 

Esse tempo deve ser adaptado de acordo com sua rotina. Você pode utilizar os Pomodoros com 30, 

35 e 40 minutos. Se você sentir que é possível, continue!! Para conhecer um pouco mais sobre essa técnica, 

assista ao vídeo abaixo do canal IlustradaMente, no YouTube. 

 

 

 

Velocidade 2x 

 

Aumente a velocidade com que você assiste às aulas. Essa opção está 

disponível para as aulas ao vivo e módulos gravados. Cada módulo disponível no 

plano de estudos é composto, em média, por 6 vídeos de 5 minutos cada. Isso significa 

que, ao aumentar a velocidade de reprodução, você consegue assistir a um módulo 

em até 15 minutos, ou a uma aula ao vivo de 45 minutos em aproximadamente 24 

minutos. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hfxfJ7Qa4sg
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Combine 

essas 

técnicas 

• Escolha um módulo gravado para assistir. 

• Em 40 minutos, assista ao módulo gravado na velocidade 2x 

e faça um resumo. 

• Por 7 minutos, descanse. Vá ao banheiro, beba uma água, 

entre no WhatsApp ou Facebook. 

• Em 45 minutos, resolva a lista de exercícios. Quantos 

exercícios você conseguir. 

• Por 7 minutos, descanse. Faça algo para relaxar. 

• Em 40 minutos, faça o diagnóstico. Identifique as questões 

que errou e busque saber o porquê, resolvendo novamente a 

lista. 

• Descanse por mais alguns minutos e inicie um novo bloco de 

concentração. Lembre-se de que, quando você estiver 

assistindo à aula ou resolvendo a lista de exercícios, seu foco 

são essas tarefas. Não vá ao banheiro ou acesse o Facebook 

durante esse bloco. É para isso que existem os períodos de 

descanso. 

 

Técnica Feynman 

 

Essa técnica é uma metodologia composta por cinco passos, que se aplica a qualquer campo do 

conhecimento e que possui como objetivo fazer com que você aprenda qualquer conteúdo, inclusive aquele 

mais difícil e de que você não gosta. Para isso, siga os cinco passos abaixo. Se ainda restar alguma dúvida, 

basta clicar no vídeo. 

 

1. Escolha o assunto que você quer aprender. 

Busque as melhores fontes (aulas ao vivo ou módulos gravados, livros e textos) sobre aquele assunto e 

comece a estudar. 

 

2. Escreva esse conceito como se fosse explicar para alguém não familiarizado com o assunto. 

Escreva no bom e velho papel. Pense de forma didática em esquemas, analogias, tópicos, para, no próximo 

passo, apresentar esse assunto para uma pessoa. 

 

3. Explique esse assunto como um professor.  

Busque explicar da forma mais didática e sintética possível. Escreva e fale para alguém que não esteja 

familiarizado!! Se você estiver sozinho, explique para o espelho e pense que está diante de uma apresentação 

de trabalho em grupo. 

 

4. Descubra o que você está dominando ou não. 

Escrever o assunto e explicá-lo para alguém, faz com que você perceba falhas ou tenha dúvidas. Isso significa 

que você precisa melhorar seu entendimento sobre aquele ponto. Chegou a hora de fazer isso. Revise seu 

material. Se precisar, volte aos vídeos ou resumos. 
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5. Simplifique sua explicação o máximo possível.  

Faça analogias, use figuras, seja visual. Não se esqueça de que você está explicando isso para alguém que 

nunca viu o conteúdo. Busque usar uma linguagem simples e direta. Entenda a ideia, não grave nomes. 

 

 

 

 

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.  

https://www.youtube.com/watch?v=CN_SCpGuJ_w
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Exercício 

 

Que tal colocar em prática a Técnica Feynman e aprender sobre aquele assunto que você tem tanta 

dificuldade? 

 

1. Selecione um assunto. Por exemplo, Globalização. 

2. Faça um resumo sobre esse assunto como se fosse explicar para uma criança. 

3. Tente explicar esse assunto como se fosse um professor. 

4. Descubra os pontos em que você ainda tenha dúvidas. 

5. Simplifique o máximo possível. 

 

O que você tem achado dessa técnica? É possível criar conversas privadas no WhatsApp e fazer 

gravações com mensagens de áudio, explicando para si mesmo o assunto. Sempre que surgir alguma dúvida, 

você pode reproduzir o áudio. 
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A Revolução Industrial 
 

Resumo 

 

Nesse material nós dividiremos os temas das aulas em três aspectos: político, social e econômico. 

Assim, além de ser o método usado pela historiografia nas grandes universidades do país, fica mais fácil de 

entender a proposta da aula. 

 

A revolução industrial foi uma série de avanços técnicos que permitiu a invenção e a aplicação das 

máquinas a partir do no século XVIII, esses avanços começaram com a invenção da máquina a vapor pelo 

escocês James Watt em 1765, essa invenção revolucionária mudou a vida e o modus operandi do mundo 

para sempre a começar pelo fim do artesanato, o modo de produção mais comum anteriormente. 

 

O pioneirismo inglês na atividade industrial foi precedido pela existência de uma classe burguesa 

comercial já existente, surgimento dessa classe foi graças ao livre mercado praticado há muito tempo na 

Inglaterra. 

 

SOCIAL 

 

No aspecto social da revolução industrial podemos evidenciar o surgimento da massa operária nos 

centros urbanos pela Europa, principalmente na Inglaterra e França, onde já havia acontecido um êxodo rural 

e existia um modelo de produção muito parecido com o que estava por vir, o modelo das manufaturas que 

eram gigantescos galpões lotados de artesãos. 

 

Conferimos nesse período a ascensão de duas classes sociais principais, as burguesias industriais, 

que eram praticamente os mesmos burgueses que já investiam seu capital no comércio e os operários, que 

era formada de antigos artesãos urbanos que perderam seus clientes para as máquinas e camponeses que 

foram expulsos do campo pelos grandes latifúndios, no caso da Inglaterra pelos cercamentos. 

 

Não havia direitos ou legislações que regulamentassem as relações entre patrões e operários, assim, 

a maioria dos patrões não ofereciam condições de trabalho satisfatórias, muitas vezes as jornadas passavam 

de doze horas por dia e os salários eram baixíssimos (mais baixos ainda para mulheres e crianças) e podiam 

se encontrar crianças em idade escolar na linha de produção, deixando os operários em condições miseráveis 

nas periferias das cidades industriais. 

 

Por isso os operários se organizavam em associações e sindicatos mais tarde para reivindicar seus 

interesses e organizar ações para pressionar o patronato a melhorar suas condições de trabalho e 

remuneração, as táticas eram mais comumente as de protestos e greves. Alguns movimentos tomaram ações 

mais diretas contra os abusos dos patrões como o Ludismo, movimento inglês de 1811 á 1812 que quebrava 

as máquinas das indústrias contra a substituição da mão de obra humana pelas máquinas, o movimento 

atingiu seu auge quando em 1812 o condado de York processou sessenta e quatro pessoas por destruírem 
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uma fábrica na região em abril de 1812 (com treze condenações a morte e duas deportações para as colônias), 

o movimento perdeu força com a organização dos sindicatos.  

 

Houve movimentos mais legalistas como os Cartistas de 1830, Feargus O’Connor e William Lovett 

lideraram o movimento que lutava pelo sufrágio universal masculino, de melhores salários e condições de 

trabalho e a representação operária no parlamento, estes organizaram uma marcha em 1848 que mesmo não 

tendo atingido as expectativas de adesão ganhou apoio no parlamento, contudo o movimento enfraqueceu 

antes da conquista do voto e da representação parlamentar dos operários, ainda sim estes conseguiram 

impor outras reinvindicações como a lei de proteção infantil em 1832, lei de imprensa em 1836, a reforma do 

código penal em 1837 , a suspensão da lei dos cereais, a lei permitindo as associações políticas e a jornada 

de trabalho de 10 horas. 

 

O movimento operário não era muito bem visto pelas autoridades que estavam mais alinhados com 

os interesses burgueses, e reprimia fortemente quaisquer agitações sociais, muitos trabalhadores e 

trabalhadoras morreram em confrontos com a polícia. 

 

A política durante o século no século XVIII e XIX foi a grande incentivadora da indústria, em 

praticamente todos os países houve esse pensamento, como no Japão do final do século XIX que construía 

e equipava fábricas e depois as vendia para as famílias ricas. 

 

Na Inglaterra os políticos também davam incentivos fiscais à recém-criada classe da burguesia 

industrial, além de incentivar a educação e a pesquisa científica no país, assim, incentivavam a atividade 

industrial se desenvolviam as melhorias dessa atividade. 

 

A revolução industrial não foi espalhada para todos os países ao mesmo tempo, em alguns países 

como na Alemanha, Itália e Rússia as maquinas chegaram depois da metade do século XIX, isso aconteceu 

por fatores políticos em geral, Alemanha e Itália estavam divididas em pequenos principados, somente depois 

da unificação dessas (Alemanha 1871 e Itália 1870). 

 

No Brasil, as primeiras indústrias foram se fixar no Brasil majoritariamente no fim do século XIX, por 

incentivo de D. Pedro II e o Barão de Mauá, porém as indústrias cresceram mesmo no século XX, 

principalmente nos períodos das grandes guerras para substituir a falta de produtos vindos da Europa. O 

movimento operário se solidificou mais no século XX, quando os imigrantes trouxeram as ideias comunistas, 

socialistas e anarquistas. Esse movimento operário organizou a Greve Geral de 1917 após a morte de um 

sapateiro espanhol, a greve foi tão violenta que os bairros do Brás e Mooca (tradicionalmente operários) 

ficaram sob o controle dos grevistas e o governo do estado se mudou provisoriamente para São José dos 

Campos. 
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ECONÔMICO 

 

Os Estados nessa época, principalmente o inglês, incentivavam o crescimento das indústrias e do 

comércio. Porém, os Estados não davam assistência suficiente aos mais pobres, deixando assim várias 

pessoas na miséria um fato que exemplifica esse cenário foi o corte das assistências sociais aos mais pobres, 

pois estes acreditavam que isso incentivaria a vagabundagem, não precisamos citar que as consequências 

foram catastróficas. 

Muitos teóricos da época defendiam a visões sobre política e economia que viriam a compor o 

liberalismo econômico.  

 

Adam Smith no seu clássico “Riqueza das Nações” defendia que o trabalho humano era verdadeira 

riqueza das nações, defendia também a auto regulação do mercado e não intervenção estatal, apesar de ter 

escrito suas ideias no fim do século XVIII suas diretrizes foram adotadas pelo Estado britânico na segunda 

metade do século XIX, um exemplo da sua adoção foi o fim da Lei dos Cereais em 1840, medida protecionista 

britânica que taxava os preços dos cerais importados, sua queda seguia o preceito de não intervenção no 

mercado. 

 

Podemos falar de Thomas Malthus que afirmava que crescimento da população era culpa dos pobres 

que tinham muitos filhos, não tendo condição de alimenta-los, portanto os pobres eram os responsáveis pela 

geração de mais pobreza. Assim Malthus era contra a distribuição de renda, pensava que os ricos eram os 

únicos responsáveis pelo enriquecimento cultural e científico  dos países, portanto era errado cobrar impostos 

dos ricos para auxilio social.  

 

FASES DA REVOLUÇÃO INDUSTRIAL 

 

A era das máquinas não se desenvolveu de modo homogêneo pelo mundo, esta teve várias fazes de 

desenvolvimento: 

Chamamos de primeira revolução industrial a fase que começa nos século XVIII com a invenção da 

máquina a vapor, trouxe o trem e o navio com motores a vapor para suprir as necessidades logísticas, usava 

o carvão mineral e vegetal como forma de combustível para as caldeiras e o minério de ferro como matéria 

prima. Se espalhou pela Inglaterra e França inicialmente.  

 

A segunda fase aconteceu em meados do século XIX, com a invenção dos motores a combustão, a 

matriz energética descoberta nessa fase foi o petróleo possibilitando a invenção do avião e do carro, teve 

início nos Estados Unidos e se espalhou pela Europa, principalmente na Itália, Alemanha, Bélgica, Rússia, 

Japão e Brasil. A eletricidade começava a ser utilizada e o destaque dessa fase foi para as comunicações 

com a invenção do rádio, telegrafo e cinema. O aço era a matéria prima da vez, contribuindo para o avanço 

dos transportes principalmente como a construção de pontes e ferrovias mais resistentes, mais tarde já no 

século XX podemos citar o uso dos derivados do petróleo como o plástico.  A demanda por mais produtos 

exigia uma maior eficiência na fabricação, assim criaram-se métodos como o fordismo e o toyotismo para 

serem aplicados nas linhas de produção e assim aumentar a eficiência. 
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A terceira e atual fase, iniciou-se na segunda metade do século XX após a Segunda Guerra Mundial 

nos Estados Unidos, a energia que emergia na época era a nuclear, a principal revolução dessa fase foi o início 

do uso da informática e internet pelos governos e indústrias e depois o uso pessoal, vemos a consolidação 

do capitalismo e felizmente um grande avanço no mundo das legislações trabalhistas, mais recentemente 

temos o avanço das biotecnologias, a consolidação das comunicações provocaram a globalização, podemos 

citar também os avanços na área ambiental e da saúde. Nesta fase se consolida o modelo industrial e 

capitalista por todo o mundo. 

 
 

 

  

https://dex.descomplica.com.br/enem/historia/extensivo-enem-a-revolucao-industrial/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=historia&utm_term=revolucoes-burguesas
https://dex.descomplica.com.br/enem/historia/extensivo-enem-a-revolucao-industrial/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=historia&utm_term=revolucoes-burguesas
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Exercícios 

 

1. A questão abaixo se refere à Revolução Industrial inglesa. Assinale a alternativa correta:  

a) A modernização da agricultura, fenômeno que vinha se processando na Inglaterra desde o início 
do século XVII, contribuiu bastante para o sucesso da industrialização.  

b) A Inglaterra precisou superar sua crônica carência de recursos energéticos através de importações 
maciças.  

c) No início da industrialização, o mercado externo pouco contou em termos de absorção da 
produção.  

d) O capital necessário para a instalação das primeiras indústrias era tão vultoso que tornou-se 
imprescindível a ajuda do Estado.  

e) O primeiro setor a constituir uma grande rede de indústrias foi o siderúrgico. 

 

2. Um fator que contribuiu decisivamente para o processo de industrialização na Inglaterra do século XVIII 
foi: 
a) a acumulação de capital resultante da exploração colonial praticada pela Inglaterra através do 

comércio. 

b) a concorrência tecnológica entre ingleses e americanos, que estimulou o desenvolvimento 
econômico. 

c) a expulsão das tropas napoleônicas do território inglês, que uniu os interesses nacionais em torno 
de um esforço de desenvolvimento. 

d) o movimento ludista na Inglaterra com a destruição das máquinas consideradas obsoletas, ao 
incentivar a invenção de novas máquinas. 

e) a abertura de mercados na Alemanha e na França para a Inglaterra, por meio de um acordo 
comercial conhecido por Pacto de Berlim. 

 

3. No século XVIII, enquanto a Europa Continental era abalada por guerras constantes, na Grã-Bretanha, a 

burguesia - camada social que dominava o Parlamento - não era onerada por impostos muito pesados 

e:  
a) Negava ao estado o direito de intervir diretamente na economia, reservando-lhe, entretanto, o papel 

de incentivador dos setores que o capital particular não tinha condições de desenvolver.  

b) Propunha reformas que buscavam conciliar a autoridade absoluta do monarca com as propostas 

de liberdade. c) Financiava a instalação de organizações militares, que internamente garantiam a 

força repressiva e fiscalizadora necessária ao Estado. 

c) Procurava abrandar os vínculos coloniais, a fim de garantir o pleno cumprimento do pacto colonial.  

d) Desenvolvera condições de acumular capitais mais rapidamente, o que lhe permitiu investir em 

inovações técnicas, possibilitando a eclosão da Revolução Industrial. 
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4. Sobre as novas condições sociais e econômicas criadas a partir da generalização do sistema fabril na 

Inglaterra, ao longo do século XIX, é correto afirmar que:  
a) durante esse período o crescimento das cidades acompanhou o processo de industrialização, 

criando concentrações urbanas com péssimas condições de vida para os trabalhadores;  

b) a exploração do trabalho infantil fez crescer os índices de mortalidade, provocando a diminuição 

da população;  

c) o Estado inglês teve uma participação importante nessa transformação, atuando como regulador 

do processo econômico;  

d) grande parte da população rural dos principais países europeus se deslocou para as áreas 

coloniais, constituindo, assim, um grande mercado consumidor externo para as nascentes 

indústrias europeias;  

e) a presença do trabalho feminino na fábrica permitiu a afirmação da mulher na sociedade europeia 

do século XIX. 

 

5. Com pequenas exceções, as principais invenções técnicas da primeira fase industrial não exigiram 

conhecimento científico muito avançado. A partir da metade do século XIX, as coisas se modificaram. 

O telégrafo estava ligado bem de perto à ciência acadêmica. As tintas artificiais da indústria, um triunfo 

de síntese de massa química, nasceram de um laboratório de uma fábrica. Como testemunham as 

novelas de Júlio Verne (1828-1905), o professor tornou-se uma figura industrial mais importante do que 

nunca: não foi ao grande Louis Pasteur (1822-1895) que os produtores de vinho na França foram 

procurar para resolver um difícil problema?  
(Eric J. Hobsbawm. A era do capital, 1977. Adaptado.)  

 

No entender do historiador, as invenções de tecnologia industrial, a partir da segunda metade do século 

XIX, derivaram da  

a) sabedoria no uso das máquinas adquirida pela massa dos operários.  

b) atividade de pesquisadores, com formação científica, em laboratórios.  

c) preocupação dos Estados em formar trabalhadores especializados.  

d) expansão do número de empresas controladas pelos sindicatos.  

e) abundância de matérias-primas nas nações industrializadas. 

 

6. Na revolução industrial, o pioneirismo inglês resultou de uma série de fatores, entre os quais sua 

hegemonia marítimo-comercial. A centralização dessa hegemonia ficou evidente quanto a Inglaterra 

adotou a seguinte medida:  
a) decretou os Atos de Navegação.  

b) extinguiu o tráfico de escravos negros.  

c) assinou o Tratado de Methuen com Portugal.  

d) abriu os portos chineses aos navios ingleses.  

e) redefiniu o comércio com o Oriente pela Paz da Haia. 
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7. O comércio das Índias Orientais, ao proporcionar-nos artigos mais baratos que os nossos, será 

provavelmente a causa que nos obrigará a inventar processos e máquinas que nos permitem produzir 

com menos mão-de-obra e despesas menores, reduzindo assim o preço dos objetos manufaturados.”  
(Documento inglês anônimo de 1701.)   

 

Este documento parece profético, já que precede de muitas décadas o início da Revolução Industrial 

britânica. Ele permite refletir sobre uma das pré-condições que contribuíram para que se 

desencadeasse a Revolução Industrial na Inglaterra.  Tal pré-condição foi:   

a) a expansão do comércio exterior britânico, que tornava necessário enfrentar a competição com 

produções manufatureiras locais para preservar o papel da Inglaterra no abastecimento de 

mercados mundiais e de seu próprio mercado interno.  

b) a redução dos custos da produção industrial pela introdução de novos métodos e máquinas, o que 

permite elevar o nível de vida das classes populares britânicas, através do aumento significativo de 

seus salários.  

c) o orgulho nacional inglês, o qual não podia suportar o fato de que, antes da Revolução Industrial, 

asiáticos, que considerava inferiores, pudessem produzir manufaturados melhores e mais baratos 

que os seus.  

d) o fato de que os donos de manufaturas na Inglaterra, que há muito desejavam introduzir novas 

técnicas e métodos de produção, usassem o pretexto da superioridade da produção oriental para 

convencer o governo.  

e) o fato de que os comerciantes da Índia abriam lojas em Londres e vendiam mais barato que seus 

colegas britânicos, os quais então buscaram na industrialização o meio de retomar a iniciativa. 

 

8. Identifique, entre as afirmativas abaixo, a que se refere a consequências da Revolução Industrial:  

a) Redução do processo de urbanização, aumento da população dos campos e sensível êxodo urbano.  

b) Maior divisão técnica do trabalho, utilização constante de máquinas e afirmação do capitalismo 

como modo de produção dominante.  

c) Declínio do proletariado como classe na nova estrutura social, valorização das corporações e 

manufaturas.  

d) Formação, nos grandes centros de produção, das associações de operários denominadas “trade 

unions”, que promoveram a conciliação entre patrões e empregados.  

e) Manutenção da estrutura das grandes propriedades, com as terras comunais, e da garantia plena 

dos direitos dos arrendatários agrícolas. 
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9. Apesar de alguns de seus aspectos fundamentais terem surgido anteriormente, a Revolução Industrial 

desenvolve-se, principalmente, no século XIX. Na Inglaterra e também no nordeste dos Estados Unidos, 

na futura Alemanha e na França, as atividades econômicas mudam.  
 

Assinale a alternativa que contém o aspecto da atividade econômica da Revolução Industrial ao qual 

correspondem as seguintes características: fabricação em série, fabricação a custo menor e fabricação 

em grande quantidade.  

a) Desenvolvimento do comércio.  

b) Crescimento da produção manufatureira.  

c) Exploração dos recursos naturais.  

d) Desenvolvimento do transporte.  

e) Importação dos produtos manufaturados das colônias. 

 

10. Assinale a opção que apresenta considerações sobre a real importância da Revolução Industrial na vida 

e na história do homem.  
a) A Revolução Industrial foi um fenômeno puramente inglês, não provocando mudanças em outras 

nações. Desse modo, a Inglaterra transformou-se numa potência hegemônica, desfrutando 

padrões de vida inacessíveis ao resto do mundo.  

b) Os novos recursos disponíveis após a Revolução Industrial não melhoraram as condições da vida 

urbana. Diante dessa nova tecnologia, o homem preferiu voltar a viver no campo.  

c) Novos recursos de conforto derivaram-se das mudanças produzidas pela Revolução Industrial do 

século XVIII, pois, foi a partir de então, que as inovações tecnológicas passaram a ter aplicações 

na vida do homem, promovendo, no entanto, situações que acentuaram as desigualdades sociais.  

d) A Revolução Industrial estimulou o ideal socialista da propriedade privada, tornando a vida do 

homem uma constante busca de riqueza e de igualdade social e política.  

e) Mais luxo e conforto seriam dois resultados diretos da apropriação social das inovações 

tecnológicas derivadas da Revolução Industrial e da idéia de progresso. A História, entretanto, 

demonstrou que nem mesmo a burguesia industrial conseguiu tirar proveito dessas comodidades, 

por serem incompatíveis com os valores liberais.  
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Gabarito 

 

1. A 

Além da modernização no campo, os cercamentos também são fundamentais para compreendermos a 

Revolução Industrial, uma vez que ampliaram o contingente de mão de obra disponível nas cidades 

inglesas. 

 

2. A 

A acumulação de capital decorrente da exploração colonial inglesa, praticada sobretudo no século XVII, 

foi fundamental para que a burguesia angariasse recursos para a Revolução Industrial. 

 

3. E 

A burguesia inglesa acumulou capitais através do comércio colonial, tráfico de escravos e com o corso. 

 

4. A 

A consolidação da produção industrial  formou uma imensa massa de proletários que sofria nas periferias 

dos centros urbanos, além de serem submetidos a péssimas condições de trabalho. 

 

5. B 

As universidades e laboratórios foram fundamentais para que a ocorrência de inovações tecnológicas 

durante os séculos. 

 

6. A 

Os Atos de Navegação promoveram o acúmulo de capitais por parte da burguesia, fator fundamental para 

o pioneirismo inglês na Revolução Industrial. 

 

7.  A 

A expansão deste comércio foi um elementos necessários para que a Revolução Industrial ocorresse. 

 

8.  B A revolução industrial promoveu a divisão do trabalho, ampliando a produtos e lucro, o que contribuiu 

para a consolidação do modo de produção capitalista. 

 

9.   B 

O crescimento das manufaturas forneceu condições para o aumento da produção e o seu barateamento. 

 

10.  C 

O desenvolvimento da tecnologia sob o regime capitalista promoveu uma melhora de conforto para as 

pessoas que podiam arcar com a compra e a manutenção desse conforto, enquanto milhares de 

operários tinham suas condições de vida cada vez mais degradadas. 
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As Revoluções Inglesas 

 

Resumo 

 

 

A primeira das revoluções burguesas lançou bases para todas as revoltas por vir, a classe ascendente durante 

a dinastia dos Tudors varreu o absolutismo dos monarcas que não lhes favorecia para longe da ilha e 

estabeleceu direitos para os cidadãos e limites ao poder do rei, que agora submetia-se ao parlamento. 

 

Social 

 

Os burgueses ingleses que durante a dinastia dos Tudors enriqueceram por meio dos cercamentos de terras 

tiradas dos camponeses para a pecuária de ovelhas para a obtenção de lã, foi fortemente atacada pelos Stuart 

e pela Câmara dos Lordes que tentava controlar o grupo.  

 

Esse foi o estopim para os conflitos armados, no entanto essas posições transpassam os aspectos políticos 

e caiam em aspectos religiosos e culturais, os burgueses adeptos do puritanismo (o calvinismo inglês) tinham 

os ideais com base no acúmulo de capital e no trabalho estavam profundamente incomodados pelos 

privilégios e poderes excessivos dos nobres Anglicanos. 

 

Do lado nobre da trincheira era defendido o status quo, ou seja, os privilégios e os abusos de poder do rei que 

era parte da filosofia anglicana que aceitava o direito divino do rei e da nobreza de receber os privilégios. Mas 

o modo de obter renda era o ponto principal dos conflitos, já que a burguesia puritana tinha a lógica do 

trabalho e a nobreza anglicana tinha a lógica do direito de nascença. 

 

Político 

 

As ações políticas foram talvez o palco principal da revolução inglesa, a deposição de um rei despótico e 

intolerante com a diferença religiosa foi a primeira ação do tipo na Europa, sendo que outras nações seguiriam 

o exemplo mais tarde como a França. Mesmo que depois o líder burguês Oliver Crowell tenha se mostrado 

despótico ele gozava de grande popularidade e agradara a classe que o colocou no poder com os Atos de 

Navegação tendo em vista que grande parte dos burgueses tinha sua renda advinda do comércio. 

 

Ainda sobre a ação burguesa, não se pode negar que estes conseguiram alcançar os seus objetivos com a 

organização de um exército que em suas linhas contava com as camadas populares, os Diggers (partidários 

da reforma agrária) e os Levellers (partidários da igualdade entre os homens) clamavam por mudanças que 

mesmo beneficiando principalmente os burgueses ajudavam as camadas pobres da sociedade, 

principalmente os Diggers da reforma agrária, já que muitos pequenos fazendeiros haviam perdido suas terras 

nos cercamentos feito pelos Tudors. 

 



 
 

 

 

2 

História 
 

Porém diferentemente das revoluções seguintes como as emancipações da América Espanhola e a 

Revolução Francesa, os ingleses terminaram suas mudanças com um acordo entre as classes contra o 

absolutismo e em prol dos direitos dos cidadãos, a Bill Of Rigths mesmo sendo uma carta redigida pelo setor 

burguês do parlamento contemplava o anseio da nobreza de se manter no poder, limitava o poder dos nobres 

como queriam os burgueses e consolidava a igualdade perante a lei como queriam os pobres. 

 

Economia 

 

Não podemos afirmar que as revoltas começaram exclusivamente pelos fatores econômicos, mas junto com 

a perseguição aos puritanos de Jaime I houve a formação de monopólios estatais que pretendiam tomar parte 

do rendimento dos burgueses e o aumento de impostos, podemos citar também a isenção de impostos dos 

católicos afim de minar a classe burguesa por parte de Carlos II que simpatizava com os católicos. 

 

Logo, podemos dizer que essa também era uma revolução em prol da liberdade de mercado da parte dos 

burgueses, já que a Inglaterra se destacou na navegação por sua condição geográfica, sendo, portanto, um 

dos expoentes no comércio internacional. É tão intima essa relação da burguesia e comércio que a ação mais 

destacada de Cromwell foram os Atos de Navegação, que exclusividade ao transporte dos produtos ingleses 

a navios bretões agradando a burguesia. Sendo assim podemos dizer que grande parte dos estopins e 

descontentamentos dos revoltosos veio pela veia econômica da situação que também estava ligada com a 

religião e cultura calvinista puritana. 

 

Além dos Atos, Cromwell investiu na navegação de maneira em geral, construindo estaleiros, investindo na 

marinha e incentivando as conquistas coloniais tanto que durante a sua gestão os ingleses conquistaram 

uma parte importante para seu projeto colonial, a Jamaica que rendia muitos lucros com a venda do açúcar, 

além de ser uma estratégica localização para o corso dos navios espanhóis carregados de metais preciosos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://dex.descomplica.com.br/enem/historia/extensivo-enem-as-revolucoes-inglesas/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=historia&utm_term=revolucoes-burguesas
https://dex.descomplica.com.br/enem/historia/extensivo-enem-as-revolucoes-inglesas/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=historia&utm_term=revolucoes-burguesas
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Exercícios 

 

1. Guilherme de Orange foi proclamado rei depois de ter assinado a declaração de direitos, imposta pelo 

parlamento, à qual determinava limitações ao poder real. dentre as limitações, destacavam-se a  

a) Obrigação de indicar nobres para as forças armadas e elementos de clero para dirigir as 
universidades.  

b) Negação do anglicanismo como religião oficial da Inglaterra e a tolerância a todos os cultos.  
c) Exigência do parlamento ser composto por dois terços de puritanos e a concordância em apoiar 

militarmente o combate às heresias.  
d) Obrigação de convocar o parlamento periodicamente e a proibição de criar novos impostos.  
e) Pacificação interna da Inglaterra e o respeito à supremacia papal. 
 

2. No período de 1649 a 1660, desenvolveu-se na Inglaterra o regime republicano. Em 1651 Cromwel 

procedeu à unificação da Inglaterra, Irlanda e Escócia, tornando-se lorde protetor da comunidade 

britânica. Ainda em 1651, o Parlamento votou os Atos de Navegação, segundo os quais:  

a) os dirigentes britânicos buscavam monopolizar o comércio e a navegação nos chamados sete 
mares, afetando diretamente a Holanda, detentora até então de enorme poder naval.  

b) os dirigentes ingleses determinaram que o transporte de quaisquer produtos de origem colonial, 
assim como das espécies monetárias, seria realizado por navios de países europeus.  

c) a Inglaterra declarava guerra à Holanda, uma vez que esta, buscando assegurar o poder naval, 
aprovou a legislação mercantil que criou as Companhias de Comércio.  

d) produtos como açúcar, tabaco, algodão, madeiras tintoriais, produzidos ou fabricados em colônias 
inglesas da América, da África ou da Ásia seriam livremente exportados, desde que em navios não 
holandeses.  

e) ficou determinada a quebra do monopólio inglês sobre a navegação comercial mercantil, 
viabilizando a participação dos demais produtores e respectivas colônias, no transporte marítimo 
comercial. 

 

3. A Revolução de 1688, na Inglaterra, representou:  

a) a diminuição do poder exercido pelo Parlamento.  

b) a extinção do poder aristocrático com a adoção do voto popular 

c) o restabelecimento do poder dos reis católicos, durante várias décadas.  

d) a derrota do Absolutismo, tornando o Parlamento soberano político da nação.  

e) a consolidação do poder do soberano, que podia suspender a execução das leis, em caso de 

guerra. 

 

4. A Revolução Puritana (1640) e a Revolução Gloriosa (1688) transformaram a Inglaterra do século XVII. 

Sobre o conjunto de suas realizações, pode-se dizer que  

a) determinaram o declínio da hegemonia inglesa no comércio marítimo, pois os conflitos internos 
provocaram forte redução da produção e exportação de manufaturados.  

b) resultaram na vitória política dos projetos populares e radicais dos cavadores e dos niveladores, 
que defendiam o fim da monarquia e dos privilégios dos nobres.  

c) envolveram conflitos religiosos que, juntamente com as disputas políticas e sociais, 
desembocaram na retomada do poder pelos católicos e em perseguições contra protestantes.  

d) geraram um Estado monárquico em que o poder real devia se submeter aos limites estabelecidos 
pela legislação e respeitar as decisões tomadas pelo Parlamento.  

e) precederam as revoluções sociais que, nos dois séculos seguintes, abalaram França, Portugal e as 
colônias na América, provocando a ascensão política do proletariado industrial. 
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5. As revoluções contra o poder absolutista dos reis atravessaram grande parte da história moderna da 

Europa. Houve, no entanto, diferenças entre as revoluções francesa e inglesa.   

 
Assinale a alternativa correta.   
a) Na França, a oposição ao absolutismo implicou, ao contrário do que ocorreu na Inglaterra, o 

estabelecimento de um regime republicano, mesmo que passageiro.   
b) A revolução inglesa, diferentemente da francesa, reivindicou os direitos do Parlamento contra o 

arbítrio real.  
c) A revolução inglesa, ao contrário da francesa, contou com o apoio popular na luta contra os reis 

absolutistas, desvinculando-se de disputas entre facções religiosas.   
d) A luta contra o absolutismo na França distinguiu-se do processo que se desenvolveu na Inglaterra 

pela violência e execução do monarca absolutista.   
e) A revolução francesa removeu os obstáculos impostos à economia pelo antigo regime, 

industrializando o país no século XVIII; na Inglaterra, ao contrário, a revolução conteve o 
crescimento econômico. 

 

6. As Revoluções [Inglesas e Francesa], além de outras peculiaridades, são notórias como canteiros de 

ideologias, particularmente ideologias populares de protesto. Em cada uma dessas revoluções esteve 

presente um elemento popular adicional que também lutava por um lugar ao sol.  

Georges Rude  
 
Assinale a alternativa que confirma a citação acima.  
a) Nas Revoluções Inglesas do século XVII participaram não só os líderes do parlamento, os 

presbiterianos, mas também os niveladores e os escavadores das classes inferiores ou 
subalternas. Na Revolução Francesa, a burguesia e seus aliados aristocratas – liberais tiveram de 
fazer frente aos camponeses e sansculotes urbanos.  

b) Os girondinos eram o grupo radical mais próximo aos ideais populares durante a Revolução 
Francesa e foram os responsáveis pela aprovação da lei do Máximo.  

c) Na Revolução Francesa, a nobreza teve que se aliar aos operários de Paris para poder impedir a 
onda de terror promovida pelos partidários de Robespierre e, na Inglaterra, Oliver Cromwell foi 
obrigado a se aliar aos Yeomene aos Gentry, para poder impedir a formação do protetorado.  

d) Durante às Revoluções Inglesas do século XVII, os Gentry se opuseram à nobreza de status e à 
aristocracia rural, devido a sua discordância com relação às leis de cercamento.  

e) O diretório, liderado pelas forças revolucionárias de Gracco Babeuf, lançou as bases para a 
construção de um regime socialista na França. Na Inglaterra, a Revolução Puritana foi responsável 
pela Declaração de Direitos, que estabeleceu concessões à classe operária 

 

7. No século XVII, a Inglaterra conheceu convulsões revolucionárias que culminaram com a execução de 

um rei (1649) e a deposição de outro (1688). Apesar das transformações significativas terem se 

verificado na primeira fase, sob Oliver Cromwell, foi o período final que ficou conhecido como 

“Revolução Gloriosa”.   

Isto se explica porque:  
a) em 1688, a Inglaterra passara a controlar totalmente o comércio mundial tornando-se a potência 

mais rica da Europa.  
b) auxiliada pela Holanda, a Inglaterra conseguiu conter em 1688 forças contrarrevolucionárias que, 

no continente, ameaçavam as conquistas de Cromwell.  
c) mais que a violência da década de 1640, com suas execuções, a tradição liberal inglesa desejou 

celebrar a nova monarquia parlamentar consolidada em 1688.  
d) as forças radicais do movimento, como Cavadores e Niveladores, que assumiram o controle do 

governo, foram destruídas em 1688 por Guilherme de Orange.  
e) só então se estabeleceu um pacto entre a aristocracia e a burguesia, anulando-se as aspirações 

políticas da “gentry”. 
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8. A Declaração de Direitos (Bill of Rights) da Inglaterra de 1689, a Declaração de Independência dos 

Estados Unidos da América de 1776 e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789 da 

França são documentos que expressam um processo revolucionário abrangente que pode ser 

caracterizado como:  

a) declínio da aristocracia feudal, fim do poder monárquico e redemocratização dos Estados.  
b) ascensão política da burguesia, queda do poder absolutista e fortalecimento do liberalismo.  
c) igualdade de direitos para todos, fim das monarquias e difusão das ideias iluministas.  
d) fim dos privilégios da nobreza, organização de repúblicas e difusão do positivismo.  
e) ampliação dos direitos da burguesia, estabelecimento de democracias e declínio do liberalismo. 
 

9. (…) nenhuma mercadoria produzida ou fabricada na África, Ásia e América será importada na Inglaterra, 

Irlanda ou País de Gales, Ilhas Jersey e Guernesey, e cidade de Berwick sobre o Tweed, outros navios 

senão nos que pertencem a súditos ingleses, irlandeses ou galeses e que são comandados por capitães 

ingleses e tripulados por uma equipagem com três quartos de ingleses (…) nenhuma mercadoria 

produzida ou fabricada no estrangeiro e que deve ser importada na Inglaterra, Irlanda, País de Gales, 

Ilhas Jersey e Guernesey deverá ser embarcada noutros portos que não sejam aqueles do país de 

origem (…)  

( English historical documents, Apud Pierre Deyon, O mercantilismo)  

 
Esses são fragmentos do Ato de Navegação, que traz como decorrência para a Inglaterra:  
a) a perda de vastos territórios coloniais para a Holanda e Portugal, pois a marinha inglesa de guerra 

ficou inferiorizada.  
b) o apoio, de forma decisiva, na formação dos Estados Gerais da República das Províncias Unidas, 

hoje Holanda.  
c) o acirramento das rivalidades econômicas com os holandeses e o fortalecimento do comércio 

exterior inglês. 
d) o reforço do absolutismo da dinastia Tudor e a eclosão da Revolução Puritana, liderada pelos 

levellers.  
e) a garantia da presença do capital inglês na exploração do ouro e das pedras preciosas em Minas 

Gerais. 
 

10. Gerald Winstanley, líder dos escavadores da Revolução Puritana na Inglaterra (1640-1660), definiu a 

sua época como aquela em que “o velho mundo está rodopiando como pergaminho no fogo”.  

 
Embora os escavadores tenham sido vencidos, a Revolução Inglesa do século XVII trouxe mudanças 
significativas, dentre as quais destacam-se a:  
a) instituição do sufrágio universal e a ampliação dos direitos das Assembleias populares.  
b) separação entre Estado e religião e a anexação das propriedades da Igreja Anglicana.  
c) liberação das colônias da Inglaterra e a proibição da exploração da mão-de-obra escrava.  
d) abolição dos domínios feudais e a afirmação da soberania do Parlamento.  
e) ampliação das relações internacionais e a concessão de liberdade à Irlanda.  
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Gabarito 

 

1. D 

A bill of rigths garantiu o  poder político à burguesia, restringindo a atuação do parlamento. 

 

2. A 

Os Atos de Navegação contribuíram para o acúmulo de capitais e o fortalecimento da burguesia. 

 

3. D 

A revolução significou o fim do absolutismo na Inglaterra, garantindo a concentração do poder no 

Parlamento, representado majoritariamente pela burguesia. 

 

4. D 

As revoluções inglesas consolidaram os ideais burgueses na Inglaterra. 

 

5. B 

Através do movimento, o absolutismo foi definitivamente derrubado, consolidando o poder do Parlamento. 

 

6. A 

Tais setores tinham suas próprias reivindicações, que iam de encontro a muitas ideias propostas pela 

burguesia. 

 

7. C 

A Revolução Gloriosa foi uma manobra política, onde não houve derramamento de sangue, que 

consolidou a monarquia parlamentar  na Inglaterra. 

 

8. B 

Os  séculos XVII e XVIII foram fundamentais para a ascensão  das ideologias liberais. 

 

9. C 

Os Atos tinham como objetivo desbancar a concorrência Holandesa. 

 

10. D 

As Revoluções Inglesas marcam a superação da velha ordem feudal, com a ascensão da burguesia ao 

poder político. 
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Barroco 

 

Resumo 

 

O BARROCO 
 

Marcado pelos ideais renascentistas do século XVI, o homem passa a se distanciar, aos poucos, do 
pensamento teocêntrico e aproxima-se das influências do antropocentrismo. Neste sentido, essa corrente 
literária é marcada pela dualidade ideológica, uma vez que no movimento da Contrarreforma na Europa, no 
século XVII, os indivíduos mostram-se divididos entre continuar seguindo os valores cristãos que os regiam, 
ou assumirem uma nova visão materialista do mundo e do homem. 
 

CONTEXTO HISTÓRICO 

 

São inúmeros os acontecimentos que marcaram o período barroco (no século XVII) e fizeram com 

que os indivíduos passassem, cada vez mais, a se afastar dos ideais cristãos. Tais fatos nos ajudam, 

também, a perceber a importância da Igreja como uma das principais instituições da sociedade. Dentre eles, 

devemos ressaltar: 

 

• Renascimento 

• Divisão da sociedade em três classes: clero, nobreza e Terceiro Estado; 

• Reforma Protestante (iniciada no século XVI); 

• Contrarreforma 
 

 
(Pintura sobre O Concílio de Trento, ou também conhecido como Reforma Católica) 

 
CARACTERÍSTICAS DO BARROCO 
 
Saiba quais são as características mais marcantes da corrente barroca: 

• Conflito entre a visão antropocêntrica e visão teocêntrica; 

• Oposição entre o mundo material e o mundo espiritual; 

• Idealização amorosa, sensualismo e sentimento de culpa cristã; 

• Consciência sobre a efemeridade do tempo; 

• Sentimento de morbidez; 

• Gosto por raciocínios complexos. 



 
 

 

 

2 

Literatura 
 

 
Além disso, os aspectos formais referentes ao Barroco são:  

• Uso de figuras de linguagens, tais como antítese, paradoxo e inversão; 

• Uso do soneto e versos decassílabos; 

• Vocabulário culto; 

• Gosto por construções complexas e raras; 

• Cultismo (jogo de palavras); 

• Conceptismo (jogo de ideias). 
 

O BARROCO NO BRASIL 

O Brasil, no século XVII, ainda era uma colônia. Nesse momento, a exploração da cana-de-açúcar e a 

exploração do trabalho escravo eram as grandes movimentações econômicas. O Barroco no Brasil estava 

dividido em duas classificações: prosa e poesia. Na primeira, os grandes destaques são Padre Antônio 

Vieira, Sebastião da Rocha Pita e Nuno Marques Pereira. Já no campo da poesia, os nomes de Gregório de 

Matos, Bento Teixeira, Botelho de Oliveira e Frei Itaparica são os representantes da poesia. 

 

Padre Antônio Vieira era conhecido por seus sermões e seu caráter persuasivo. Por meio de sua 

oratória, visava resgatar novos fiéis à Igreja, denunciava a realidade social e abordava sobre as causas 

políticas da época, o que fez com que criasse muitas inimizades com os governantes. Além disso, suas 

pregações abordavam sobre a posição do índio, do domínio inglês sobre a colônia por ocasião da invasão 

holandesa e também sobre a educação espiritual. 

 

Na poesia, o grande nome era Gregório de Matos. O autor abordava três vertentes: 

 

a) Poesia lírica: dividida em duas vertentes, ambas marcadas pela exploração de contrastes: as de natureza 

filosófica e reflexiva e as de temática amorosa. Na primeira, aparecem o desconcerto do mundo e a 

inconstância das coisas. Já na segunda, predominam questões relacionadas ao paradoxo da vida amorosa 

e à beleza da mulher contrastada com a efemeridade do tempo. Além disso, o contraste entre o desejo pela 

amada com o sentimento de culpa por sentir tal desejo.  

 

b) Poesia satírica (o “Boca do Inferno”): essa é a vertente mais popular de Gregório de Matos. As suas 

críticas aos governantes, principalmente à situação da Bahia, o conferiram o apelido de “Boca do Inferno”.  

 

c) Religiosa: Essa vertente é bastante presente na poesia de Gregório de Matos. Nela, o sujeito poético vive 

um conflito entre razão e fé.  
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TEXTOS DE APOIO 

 

Texto I 

 “À mesma D. Ângela” 

Anjo no nome, Angélica na cara, 

Isso é ser flor, e Anjo juntamente, 

Ser Angélica flor, e anjo florente, 

Em quem, senão em vós se uniformara? 

 

Quem veria uma flor, que a não cortara 

De verde pé, de rama florescente? 

E quem um Anjo vira tão luzente, 

Que por seu Deus, o não idolatrara? 

 

Se como Anjo sois dos meus altares, 

Fôreis o meu custódio, e minha guarda 

Livrara eu de diabólicos azares. 

 

Mas vejo, que tão bela e tão galharda, 

Posto que os Anjos nunca dão pesares, 

Sois Anjo, Que me tenta, e não me guarda. 

http://gregmatoslirico.blogspot.com.br/2012/01/mesma-d-angela.html 

 

Texto II 

A inconstância dos bens do mundo 

Nasce o sol, e não dura mais que um dia, 

Depois da luz se segue a noite escura, 

Em tristes sombras morre a formosura, 

Em contínuas tristezas a alegria. 

 

Porém se acaba o Sol, por que nascia 

Se formosura a Luz e, por que não dura 

Como beleza assim se transfigura 

Como o gosto da pena assim se fia 

 

Mas no Sol, e na Luz, falte firmeza, 

Na formosura não se dê constância. 

E na alegria sinta-se tristeza. 

 

Começa o mundo enfim pela ignorância, 

E tem qualquer dos bens por natureza 

A firmeza somente na inconstância 

http://gregmatoslirico.blogspot.com.br/2012/01/inconstancia-dos-bens-do-mundo.html 
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Texto III  

Que falta nesta cidade?... Verdade. 
Que mais por sua desonra?... Honra. 
Falta mais que se lhe ponha?... Vergonha. 
 
O demo a viver se exponha, 
Por mais que a fama a exalta, 
Numa cidade onde falta 
Verdade, honra, vergonha. 
 
Quem a pôs neste rocrócio?... Negócio. 
Quem causa tal perdição?... Ambição. 
E no meio desta loucura?... Usura. 

(...) 

Matos, Gregório de.Juízo anatômico dos achaques que padecia o corpo da República em todos os membros, e inteira definição do 
que em todos os tempos é a Bahia. Poemas escolhidos. São Paulo: Cultrix, 1997. P.37 

Texto IV 

Buscando a Cristo 

 

A vós correndo vou, braços sagrados, 

Nessa cruz sacrossanta descobertos 

Que, para receber-me, estais abertos, 

E, por não castigar-me, estais cravados. 

 

A vós, divinos olhos, eclipsados 

De tanto sangue e lágrimas abertos, 

Pois, para perdoar-me, estais despertos, 

E, por não condenar-me, estais fechados. 

 

A vós, pregados pés, por não deixar-me, 

A vós, sangue vertido, para ungir-me, 

A vós, cabeça baixa, p'ra chamar-me 

 

A vós, lado patente, quero unir-me, 

A vós, cravos preciosos, quero atar-me, 

Para ficar unido, atado e firme. 

 

http://www.jornaldepoesia.jor.br/grego16.html 

 
 

 

  

https://dex.descomplica.com.br/enem/literatura/exercicios-enem-barroco-/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=literatura&utm_term=barroco
https://dex.descomplica.com.br/enem/literatura/exercicios-enem-barroco-/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=literatura&utm_term=barroco
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Exercícios 

 

1.  

 
 (BARDI, P. M. Em torno da escultura no Brasil. São Paulo: Banco Sudameris Brasil, 1989.) 

 

Com contornos assimétricos, riqueza de detalhes nas vestes e nas feições, a escultura barroca no Brasil 
tem forte influência do rococó europeu e está representada aqui por um dos profetas do pátio do 
Santuário do Bom Jesus de Matosinho, em Congonhas (MG), esculpido em pedra-sabão por 
Aleijadinho. Profundamente religiosa, sua obra revela: 
a) liberdade, representando a vida de mineiros à procura da salvação. 
b) credibilidade, atendendo a encomendas dos nobres de Minas Gerais. 
c) simplicidade, demonstrando compromisso com a contemplação do divino. 
d) personalidade, modelando uma imagem sacra com feições populares. 
e) singularidade, esculpindo personalidades do reinado nas obras divinas.do divino. 
 

2. Moraliza o Poeta nos Ocidentes do Sol as Inconstâncias dos bens do Mundo. 

Nasce o Sol, e não dura mais que um dia, 
Depois da Luz se segue a noite escura, 
Em tristes sombras morre a formosura, 
Em contínuas tristezas a alegria. 
 
Porém, se acaba o Sol, por que nascia? 

Se formosa a Luz é, por que não dura? 

Como a beleza assim se transfigura? 

Como o gosto da pena assim se fia? 

 
Mas no Sol, e na Luz falte a firmeza, 

Na formosura não se dê constância, 

E na alegria sinta-se tristeza. 
 
Começa o mundo enfim pela ignorância, 

E tem qualquer dos bens por natureza 

A firmeza somente na inconstância. 
(GUERRA, Gregório de Matos. ANTOLOGIA POÉTICA. Rio, Ediouro, 1991. p.84.) 

  



 
 

 

 

6 

Literatura 
 

O texto de Gregório de Matos possui muitas antíteses, que são usadas nos textos barrocos para: 

a) traduzir o conflito humano. 

b) rejeitar o vocabulário popular. 

c) personificar seres inanimados. 

d) marcar a presença do onírico. 

e) detalhar a arte poética. 
 

3. SERMÃO DA SEXAGÉSIMA 

Nunca na Igreja de Deus houve tantas pregações, nem tantos pregadores como hoje. Pois se tanto se 

semeia a palavra de Deus, como é tão pouco o fruto? Não há um homem que em um sermão entre em 

si e se resolva, não há um moço que se arrependa, não há um velho que se desengane. Que é isto? 

Assim como Deus não é hoje menos onipotente, assim a sua palavra não é hoje menos poderosa do 

que dantes era. Pois se a palavra de Deus é tão poderosa; se a palavra de Deus tem hoje tantos 

pregadores, por que não vemos hoje nenhum fruto da palavra de Deus? Esta, tão grande e tão 

importante dúvida, será a matéria do sermão. Quero começar pregando-me a mim. A mim será, e 

também a vós; a mim, para aprender a pregar; a vós, que aprendais a ouvir. 

VIEIRA, A. Sermões escolhidos. v.2. São Paulo: Edameris, 1965. 

No Sermão da Sexagésima, Padre Antônio Vieira questiona a eficácia das pregações. Para tanto, 

apresenta como estratégia discursiva sucessivas interrogações, as quais têm por objetivo principal: 

a) provocar a necessidade e o interesse dos fiéis sobre o conteúdo que será abordado no sermão. 

b) conduzir o interlocutor à sua própria reflexão sobre os temas abordados nas pregações. 

c) apresentar questionamentos para os quais a Igreja não possuir respostas. 

d) inserir argumentos à tese defendida pelo pregador sobre a eficácia das pregações. 

e) questionar a importância das pregações feitas pela Igreja durante os sermões. 
 

4. "Anjo no nome, Angélica na cara! 

Isso é ser flor, e Anjo juntamente: 

Ser Angélica flor e Anjo florente, 

Em quem, senão em vós, se uniformara?" 

  

Na estrofe acima, o jogo de palavras: 

a) é recurso de que se serve o poeta para satirizar os desmandos dos governantes de seu tempo; 

b) retrata o conflito vivido pelo homem barroco, dividido entre o senso do pecado e o desejo de 

perdão; 

c) expressa a consciência de que o poeta tem do efêmero da existência e o horror pela morte; 

d) revela a busca da unidade, por um espírito dividido entre o idealismo e o apelo dos sentidos; 

e) permite a manifestação do erotismo do homem, provocado pela crença na efemeridade dos 
predicados físicos da natureza humana. 
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5. O texto a seguir escreve o que era realmente naquele tempo a cidade da Bahia. 

A cada canto um grande conselheiro 
Que nos quer governar a cabana, e vinha, 
Não sabem governar sua cozinha, 
E podem governar o mundo inteiro.  
 
Em cada porta um frequentado olheiro, 
Que a vida do vizinho, e da vizinha 
Pesquisa, escuta, espreita, e esquadrinha, 
Para a levar à Praça, e ao Terreiro. 
 
Muitos Mulatos desavergonhados, 
Trazidos pelos pés os homens nobres, 
Posta nas palmas toda a picardia. 
 
Estupendas usuras nos mercados, 
Todos, os que não furtam, muito pobres, 
E eis aqui a cidade da Bahia. 

(MATOS, Gregório de. In: BARBOSA, F. (org.) "Clássicos da Poesia Brasileira." RJ: Klick Editora, 1998, p.24/25. 10.) 

  

A crítica à incapacidade dos portugueses de governar o Brasil e a consequente pobreza do povo são 

temas presentes nesse poema barroco de Gregório de Matos e representam uma característica 

retomada, mais tarde, pelo Romantismo. Essa característica é: 

a) o sentimento nativista. 

b) a preferência pelo soneto. 

c) a denúncia da escravidão. 

d) a tendência regionalista. 

e) a volta ao passado histórico. 

 

6. Considere as seguintes afirmações sobre o Barroco brasileiro: 

I. A arte barroca caracteriza-se por apresentar dualidades, conflitos, paradoxos e contrastes, que 
convivem tensamente na unidade da obra. 

II. O conceptismo e o cultismo, expressões da poesia barroca, apresentam um imaginário bucólico, 
sempre povoado de pastoras e ninfas. 

III. A oposição entre Reforma e Contra-Reforma expressa, no plano religioso, os mesmos dilemas de 
que o Barroco se ocupa. 

 
Quais estão corretas: 
a) Apenas I. 
b) Apenas II. 
c) Apenas III. 
d) Apenas I e III. 
e) I, II e III. 
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7. Em um engenho sois imitadores de Cristo crucificado porque padeceis em um modo muito semelhante 

o que o mesmo Senhor padeceu na sua cruz e em toda a sua paixão. A sua cruz foi composta de dois 

madeiros, e a vossa em um engenho é de três. Também ali não faltaram as canas, porque duas vezes 

entraram na Paixão: uma vez servindo para o cetro de escárnio, e outra vez para a esponja em que lhe 

deram o fel. A Paixão de Cristo parte foi de noite sem dormir, parte foi de dia sem descansar, e tais são 

as vossas noites e os vossos dias. Cristo despido, e vós despidos; Cristo sem comer, e vós famintos; 

Cristo em tudo maltratado, e vós maltratados em tudo. Os ferros, as prisões, os açoites, as chagas, os 

nomes afrontosos, de tudo isto se compõe a vossa imitação, que, se for acompanhada de paciência, 

também terá merecimento de martírio. 

VIEIRA, A. Sermões. Tomo XI. Porto: Lello & Irmão, 1951 (adaptado). 

 

O trecho do sermão do Padre Antônio Vieira estabelece uma relação entre a Paixão de Cristo e:  

a) a atividade dos comerciantes de açúcar nos portos brasileiros.  

b) a função dos mestres de açúcar durante a safra de cana.  

c) o sofrimento dos jesuítas na conversão dos ameríndios.  

d) o papel dos senhores na administração dos engenhos.  

e) o trabalho dos escravos na produção de açúcar. 

 

8. Leia com atenção o poema a seguir e marque a opção correta. 

À INSTABILIDADE DAS COUSAS DO MUNDO 
 
Nasce o Sol, e não dura mais que um dia, 
Depois da Luz se segue a noite escura, 
Em tristes sombras morre a formosura, 
Em contínuas tristezas a alegria. 
 
Porém se acaba o Sol, por que nascia? 
Se formosa a Luz é, por que não dura? 
Como a beleza assim se transfigura? 
Como o gosto da pena assim se fia? 
 
Mas no Sol, e na Luz, falte a firmeza, 
Na formosura não se dê constância, 
E na alegria sinta-se tristeza. 
 
Começa o mundo enfim pela ignorância, 
E tem qualquer dos bens por natureza 
A firmeza somente na inconstância. 

(Gregório de Matos Guerra) 

  

Sobre o tema central do soneto acima é correto dizer: 

a) o eu-lírico aborda a superficialidade sobre as aparências. 

b) há uma visão dicotômica entre a grandeza divina e a pequenez do homem. 

c) há a preocupação com a efemeridade da vida. 

d) o eu-lírico expõe sobre o sofrimento amoroso em função do sentimento de culpa. 

e) o eu lírico expõe a dualidade dos sentimentos do homem barroco. 
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9. Quando Deus redimiu da tirania 

Da mão do Faró endurecido 
O Povo Hebreu amado, e esclarecido, 
Páscoa ficou da redenção o dia. 
 
Páscoa de flores, dia de alegria 
Àquele Povo foi tão afligido 
O dia, em que por Deus foi redimido; 
Ergo sois vós, Senhor, Deus da Bahia. 
 
Pois mandado pela alta Majestade 

Nos remiu de tão triste cativeiro, 

Nos livrou de tão vil calamidade. 

 

Quem pode ser senão um verdadeiro 

Deus, que veio estirpar desta cidade 

O Faraó do povo brasileiro. 
(DAMASCENO, D. (Org.). Melhores poemas: Gregório de Matos. São Paulo: Globo, 2006.) 

  

Com uma elaboração de linguagem e uma visão de mundo que apresentam princípios barrocos, o 

soneto de Gregório de Matos apresenta temática expressa por: 

a) visão cética sobre as relações sociais. 

b) preocupação com a identidade brasileira. 

c) crítica velada à forma de governo vigente. 

d) reflexão sobre os dogmas do cristianismo. 

e) questionamento das práticas pagãs na Bahia. 

 

10.  A opção que não apresenta características do Barroco é: 

a) sentimento trágico da existência, desengano, desespero; 
b) gosto pela grandiosidade, pela pompa, pela exuberância e pelo luxo; 
c) gosto de cenas e descrições horripilantes, monstruosas, cruéis; arte da morte e dos túmulos; 
d) tentativa de conciliar pólos opostos: o ideal cristão medieval e os valores pagãos do renascimento; 
e) a natureza é a fonte perene de alegria, de beleza e de perfeição; retorno aos modelos greco-latinos. 
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Gabarito 

 

1. D  

Comentário: A expressão presente na escultura do Aleijadinho, importante artista do período Barroco no 

Brasil, mostra personalidade, pois é possível perceber um rompimento com os padrões artísticos 

anteriores, já que o escultor modela uma imagem sacra com feições populares. Essa característica 

demonstra, ainda, a dualidade entre a religião e a razão.  

 

2. A 

Comentário: As antíteses, muito presentes na poesia barroca, eram utilizadas, principalmente, para 

representar as contradições humanas, os contrastes entre fé e razão, e os conflitos existenciais do 

homem.  

 

3. A 

Comentário: As interrogações são uma estratégia discursiva para estabelecer interlocução e, dessa forma, 

o enunciador estabelece contato direto com o interlocutor, despertando sua atenção e interesse sobre o 

sermão que vai propor.  

 

4. D 

Comentário: O Barroco questionava bastante a relação entre os sentidos e as ações do homem, 

mostrando que, muitas vezes, o indivíduo se deixa levar por eles.  

 

5. A 

Comentário: No poema de Gregório de Matos, é possível perceber a crítica à colonização portuguesa e a 

sua forma de governo. Dessa forma, podemos perceber uma visão nacionalista por parte do autor, e essa 

característica marcou, posteriormente, o Romantismo, principalmente a 1ª geração.  

 

6. D 

Comentário: A afirmativa I está correta, pois as dualidades, conflitos existenciais e paradoxos fazem parte 

da temática barroca. A alternativa II está incorreta, pois o bucolismo e o pastoralismo são características 

do Arcadismo, e não do Barroco. A alternativa III está correta, já que o contexto histórico que provocava 

os dilemas existenciais no Barroco era a oposição entre a Reforma Protestante e a Contrarreforma. 

 

7. E 

Comentário: Neste fragmento, Padre Antônio Vieira relaciona os maus tratos sofridos pelos escravos nos 

engenhos de açúcar à dor de Cristo crucificado.  

 

8. C 

Comentário: Apesar de, em todas alternativas, haver uma característica pertinente ao Barroco, a única 

abordada no soneto contido na questão é a preocupação com a efemeridade da vida. Essa fica evidente 

quando o eu lírico trata sobre a transformação do dia em noite e aborda a transfiguração da beleza.  
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9. C 

Comentário: Gregório de Matos utilizava sua poesia para criticar a forma de governo vigente e a sociedade 

de sua época. Além de ter esse conhecimento, é necessário, também, perceber as metáforas contidas no 

poema.  

 

10. E 

Comentário: As características apresentadas na alternativa E são referentes ao Arcadismo, e não 
aparecem no Barroco. 
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Introdução ao estudo das funções: Produto Cartesiano, relação, 

definição de função 
 

Resumo 

 

Antes de definirmos funções, é fundamental que tenhamos conhecimentos prévios sobre alguns 

pontos importantes, como, por exemplo: 

 

Par ordenado: 

Um par ordenado (x, y) é um par de coordenadas que servem para localizar um determinado ponto 

num sistema de eixos coordenados. 

A coordenada x se chama abscissa e mede a distância do ponto ao eixo y. Por convenção, dizemos 

que o valor de x é positivo quando o ponto está a direita do eixo y e negativa quando está a esquerda. 

Já a coordenada y se chama ordenada e mede a distância do ponto ao eixo x. A ordenada y é 

positiva quando o ponto está acima do eixo x e é negativa quando está acima. 

 

Produto Cartesiano: 

O Produto cartesiano entre dois conjuntos A e B é o conjunto de todos os pares ordenados (x ,y) que 

podem ser formados, sendo x pertencendo a A e y pertencente a B. 

 A x B = { (x, y) | x ϵ A e y ϵ B } 

Ex: Sendo A = { 1, 2 } e B = { 3, 4, 5 } 

A x B = { (1,3), (1,4), (1,5), (2,3), (2,4), (2,5) }       

B x A = { (3,1), (3,2), (4,1), (4,2), (5,1), (5,2) } 

 

OBS: Nota-se que o produto cartesiano de A x B ≠ B x A, portanto, o produto cartesiano é uma operação que 

não apresenta a propriedade comutativa. 

Nota-se também que a quantidade de pares ordenados do produto cartesiano é a multiplicação da 

quantidade de elementos de cada conjunto. 

n(A x B) = n(A) x n(B), que no nosso exemplo é 6 = 2 x 3. 

 

 Representações:  
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Relação: 

Uma relação é um conjunto de pares ordenados cujas coordenadas obedecem a uma lei de 

formação.  

 

Ex: A = {0,1,2,3} e B = {0,1,2,3,4} e R = { (x, y) ϵ A x B | x² = y }. Assim temos que R = {(0,0), (1,1), (2,4)} 

 

Função: 

Uma função é um caso particular muito especial de relação.  Uma relação é dita função de A em B 

se todos os elementos de A possuírem exatamente uma imagem em B.  

 

Esta relação acima não é uma função, já que todos os elementos do domínio (1,2) possuem 3 

imagens, cada. 

 
 

 

  

https://dex.descomplica.com.br/enem/matematica/exercicios-enem-introducao-ao-estudo-das-funcoes-produto-cartesiano-relacao-definicao-de-funcao-/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=matematica1&utm_term=funcoes
https://dex.descomplica.com.br/enem/matematica/exercicios-enem-introducao-ao-estudo-das-funcoes-produto-cartesiano-relacao-definicao-de-funcao-/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=matematica1&utm_term=funcoes
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Exercícios 

 

1. Em um exame, foi feito o monitoramento dos níveis de duas substâncias presentes (A e B) na corrente 

sanguínea de uma pessoa, durante um período de 24 h, conforme o resultado apresentado na figura. 

Um nutricionista, no intuito de prescrever uma dieta para essa pessoa, analisou os níveis dessas 

substâncias, determinando que, para uma dieta semanal eficaz, deverá ser estabelecido um parâmetro 

cujo valor será dado pelo número de vezes em que os níveis de A e de B forem iguais, porém, maiores 

que o nível mínimo da substância A durante o período de duração da dieta.. 

 
 
Considere que o padrão apresentado no resultado do exame, no período analisado, se repita para os 
dias subsequentes. O valor do parâmetro estabelecido pelo nutricionista, para uma dieta semanal, será 
igual a: 
a) 28.  
b) 21. 
c) 2. 
d) 7. 
e) 14. 
 

2. A figura a seguir apresenta dois gráficos com informações sobre as reclamações diárias recebidas e 

resolvidas pelo Setor de Atendimento ao Cliente (SAC) de uma empresa, em uma dada semana. O 

gráfico de linha tracejada informa o número de reclamações recebidas no dia, o de linha contínua é o 

número de reclamações resolvidas no dia. As reclamações podem ser resolvidas no mesmo dia ou 

demorarem mais de um dia para serem resolvidas. 
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O gerente de atendimento deseja identificar os dias da semana em que o nível de eficiência pode ser 
considerado muito bom, ou seja, os dias em que o número de reclamações resolvidas excede o número 
de reclamações recebidas. 
 
O gerente de atendimento pôde concluir, baseado no conceito de eficiência utilizado na empresa e nas 
informações do gráfico, que o nível de eficiência foi muito bom na 
a) segunda e na terça-feira. 
b) terça e na quarta-feira. 
c) terça e na quinta-feira. 
d) quinta-feira, no sábado e no domingo. 
e) segunda, na quinta e na sexta-feira. 
 

3. Devido ao aumento do fluxo de passageiros, uma empresa de transporte coletivo urbano está fazendo 

estudos para a implantação de um novo ponto de parada em uma determinada rota. A figura mostra o 

percurso, indicado pelas setas, realizado por um ônibus nessa rota e a localização de dois de seus 

atuais pontos de parada, representados por P e Q. 

 
Os estudos indicam que o novo ponto T deverá ser instalado, nesse percurso, entre as paradas já 
existentes P e Q, de modo que as distâncias percorridas pelo ônibus entre os pontos P e T e entre os 
pontos T e Q sejam iguais. 
 
De acordo com os dados, as coordenadas do novo ponto de parada são. 
a) (290,20) 
b) (410,0) 
c) (410,20) 
d) (440,0) 
e) (440,20) 

 

4. Deseja-se postar cartas não comerciais, sendo duas de 100g, três de 200g e uma de 350g. O gráfico 

mostra o custo para enviar uma carta não comercial pelos Correios:  
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O valor total gasto, em reais, para postar essas cartas é de : 
a) 8,35.     
b) 12,50.    
c) 14,40.     
d) 15,35.     
e) 18,05. 
 

5. O gráfico fornece os valores das ações da empresa XPN, no período das 10 às 17 horas, num dia em 

que elas oscilaram acentuadamente em curtos intervalos de tempo.  

 
 
 Neste dia, cinco investidores compraram e venderam o mesmo volume de ações, porém em horários 
diferentes, de acordo com a seguinte tabela.  
 

 
 

Com relação ao capital adquirido na compra e venda das ações, qual investidor fez o melhor negócio?   
a) 1     
b) 2    
c) 3  
d) 4 
e) 5 
 

6. O saldo de contratações no mercado formal no setor varejista da região metropolitana de São Paulo 

registrou alta. Comparando as contratações deste setor no mês de fevereiro com as de janeiro deste 

ano, houve incremento de 4 300 vagas no setor, totalizando 880 605 trabalhadores com carteira 

assinada. 

Suponha que o incremento de trabalhadores no setor varejista seja sempre o mesmo nos seis primeiros 
meses do ano. Considerando-se que y e x representam, respectivamente, as quantidades de 
trabalhadores no setor varejista e os meses, janeiro sendo o primeiro, fevereiro, o segundo, e assim por 
diante, a expressão algébrica que relaciona essas quantidades nesses meses é: 
a) y = 4300x 
b) y = 884905x 
c) y  = 872005 + 4300x 
d) y = 876305 + 4300x 
e) y = 880605 + 4300 
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7.  O dono de uma farmácia resolveu colocar à vista do público o gráfico mostrado a seguir, que apresenta 

a evolução do total de vendas (em Reais) de certo medicamento ao longo do ano de 2011. 

 
 
De acordo com o gráfico, os meses em que ocorreram, respectivamente, a maior e a menor venda 
absolutas em 2011 foram: 
a) março e abril. 
b) março e agosto. 
c) agosto e setembro. 
d) junho e setembro. 
e) junho e agosto. 
 

8. O cultivo de uma flor rara só é viável se do mês do plantio para o mês subsequente o clima da região 

possuir as seguintes peculiaridades:  

- a variação do nível de chuvas (pluviosidade), nesses meses, não for superior a 50 mm; 
- a temperatura mínima, nesses meses, for superior a 15 °C;  
-  ocorrer, nesse período, um leve aumento não superior a 5 °C na temperatura máxima. 
Um floricultor, pretendendo investir no plantio dessa flor em sua região, fez uma consulta a um 
meteorologista que lhe apresentou o gráfico com as condições previstas para os 12 meses seguintes 
nessa região. 

 
Com base nas informações do gráfico, o floricultor verificou que poderia plantar essa flor rara. O mês 
escolhido para o plantio foi: 
a) janeiro.  
b) fevereiro.  
c) agosto.  
d) novembro.  
e) Dezembro 
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9. O sódio está presente na maioria dos alimentos industrializados, podendo causar problemas cardíacos 

em pessoas que ingerem grandes quantidades desses alimentos. Os médicos recomendam que seus 

pacientes diminuam o consumo de sódio. Com base nas informações nutricionais de cinco marcas de 

biscoitos (A, B, C, D e E), construiu-se um gráfico, que relaciona quantidades de sódio com porções de 

diferentes biscoitos. 

 
Qual das marcas de biscoito apresentadas tem a menor quantidade de sódio por grama do produto? 
a) A 
b) B 
c) C 
d) D 
e) E  
 

10. Qual dos seguintes gráficos não representa uma função f: → ? 

a)  c)  e)  

b)  d)  
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Gabarito 

 

1. E 
Como somente os pontos 1 e 3 apresentam níveis maiores que o nível mínimo da substância A, então o 

parâmetro diário estabelecido será 2. 

Para uma dieta semanal, teremos o parâmetro igual a: 2 ⋅ 7 = 14 

 

2. B 

Verifica-se em cada vertical, aquelas que os pontos correspondentes da linha contínua (reclamações 

resolvidas) estão acima da linha tracejada (ligações recebidas). 

Isso ocorre na terça e na quarta-feira. 

 

3. E 

Temos os pontos P(30, 20) e Q(550, 320). A distância percorrida pelo ônibus foi de: (550 – 30) + (320 – 

20) = 820.  

O ponto T deve dividir a trajetória ao meio, logo, a distância percorrida P e T deve ser 410, assim, as 

coordenadas desse ponto será de T (30 + 410, 20) = T(440, 20). 

 

4. D 

A partir do gráfico é possível observar que a postagem de uma carta de 100 g custa R$ 1,70, de uma carta 

de 200 g custa R$ 2,65 e de uma carta de 350 g custa R$ 4,00. 

Então, a postagem de duas cartas de 100g, três de 200g e uma de 350g, será: 

2 . 1,70 + 3 . 2,65 + 1 . 4 = 3,40 + 7,95 + 4 = 15,35. 

 

5. A 

Calcula-se o ganho por ação de cada investidor através da diferença entre o valor da venda e o da 

compra. Os valores de compra e venda são retirados do gráfico de acordo com a hora em que foram 

efetuados. Aquele cujo valor for maior é o que fez o melhor negócio, uma vez que todos venderam a 

mesma quantidade de ações. 

Investidor 1: 460 – 150 = 310 

Investidor 2: 200 – 150 = 50 

Investidor 3: 460 – 380 = 80 

Investidor 4: 100 – 460 = -360 (prejuízo de R$ 360,00) 

Investidor 5: 150 – 50 = 100 

O maior valor é 310 reais, obtido pelo investidor 1. 

 

6. C 

A expressão que relaciona a quantidade y de trabalhadores e o número de meses x a partir de janeiro é: 

y = (880 605 – 4 300) + 4300 . (x – 1) ⇔ y = 872 005 + 4300x. 

 

7. E 

O eixo das ordenadas (eixo y) representa a venda, em reais, do medicamento e o eixo das abscissas (eixo 

x), os meses em que estas vendas foram efetuadas. 
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A linha vertical tracejada (no gráfico) é proporcional à quantidade vendida em cada mês, assim junho é o 

mês com maior venda, por apresentar maior ”y” e tamanho de sua linha.  

O mês de agosto apresenta menor “y” e tamanho de sua linha. 

 

8. A 

Analisando gráfico, percebemos que em janeiro: 

– Temperatura mínima > 15° 

– Variação de Pluviosidade entre janeiro e fevereiro < 50 mm 

– Aumento da temperatura máxima entre janeiro e fevereiro < 5° 

 

9. D 

Analisando o gráfico, temos que a quantidade de sódio por grama é no produto 

A igual a 100/25 = 4 

B igual a 80/40 = 2 

C igual a 250/50 = 5 

D igual a 100/80 = 1,25 

E igual a 200/100 = 2 

A marca que tem, menos quantidade de sódio por grama é a D. 

 

10. E 

Para ser função, todo valor de x deve ter um único correspondente em y. Se ao passar uma reta vertical 

no gráfico e mais de dois pontos interceptarem a curva não é função. Isso ocorre na alternativa E 
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Problemas envolvendo operações com conjuntos 
 

 

Resumo 

 

Recordando as principais operações com conjuntos, através de gráficos, visto na aula anterior: 

 

            União entre conjuntos (U):                                          Interseção entre conjuntos (∩): 

 

 

   

   

   

 

Subtração ou diferença entre conjuntos: 

 

 

 

Nessa aula trabalharemos sobretudo os problemas envolvendo diagramas. 

 

Exemplo: Uma pesquisa realizada com 100 pessoas em uma pizzaria, revelou que destas, 70 gostam de 

pizzas salgadas, 20 gostam de pizzas salgadas e doces. Quantas foram as pessoas que responderam que 

gostam apenas de pizzas doces?  

 

Representando a situação na forma de diagrama, retira-se a interseção de cada conjunto e conclui-se 

que há 30 pessoas gostando apenas de pizza doce.  

 

 

 

 

 
 

 

 
 

  

https://dex.descomplica.com.br/enem/matematica/exercicios-enem-problemas-envolvendo-operacoes-com-conjuntos/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=matematica1&utm_term=conjuntos-numericos
https://dex.descomplica.com.br/enem/matematica/exercicios-enem-problemas-envolvendo-operacoes-com-conjuntos/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=matematica1&utm_term=conjuntos-numericos
https://dex.descomplica.com.br/enem/matematica/exercicios-enem-problemas-envolvendo-operacoes-com-conjuntos/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=matematica1&utm_term=conjuntos-numericos
https://dex.descomplica.com.br/enem/matematica/exercicios-enem-problemas-envolvendo-operacoes-com-conjuntos/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=matematica1&utm_term=conjuntos-numericos
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Exercícios 

 

1. No dia 17 de Maio próximo passado, houve uma campanha de doação de sangue em uma Universidade. 

Sabemos que o sangue das pessoas pode ser classificado em quatro tipos quanto a antígenos. Uma 

pesquisa feita com um grupo de 100 alunos da Universidade constatou que 42 deles têm o antígeno A, 

36 têm o antígeno B e 12 o antígeno AB. Sendo assim, podemos afirmar que o número de alunos cujo 

sangue tem o antígeno O é: 

a) 20 alunos 

b) 26 alunos 

c) 34 alunos  

d) 35 alunos 

e) 36 alunos 

 

2. Os senhores A, B e C concorriam à liderança de certo partido político. Para escolher o líder, cada eleitor 

votou apenas em dois candidatos de sua preferência. Houve 100 votos para A e B, 80 votos para B e C 

e 20 votos para A e C. Em consequência: 

a) venceu A, com 120 votos. 
b) venceu A, com 140 votos. 
c) A e B empataram em primeiro lugar. 
d) venceu B, com 140 votos. 
e) venceu B, com 180 votos.  

 

3. Um fabricante de cosméticos decide produzir três diferentes catálogos de seus produtos, visando a 

públicos distintos. Como alguns produtos estarão presentes em mais de um catálogo e ocupam uma 

página inteira, ele resolve fazer uma contagem para diminuir os gastos com originais de impressão. Os 

catálogos C1, C2 e C3 terão, respectivamente, 50, 45 e 40 páginas. Comparando os projetos de cada 

catálogo, ele verifica que C1 e C2 terão 10 páginas em comum; C1 e C3 terão 6 páginas em comum; C2 

e C3 terão 5 páginas em comum, das quais 4 também estarão em C1. Efetuando os cálculos 

correspondentes, o fabricante concluiu que, para a montagem dos três catálogos, necessitará de um 

total de originais de impressão igual a: 

a) 135.  
b) 126.  
c) 118.  
d) 114.  
e) 110 

 

4. Uma pesquisa com três marcas concorrentes de refrigerantes, A, B e C, mostrou que 60% das pessoas 

entrevistadas gostam de A, 50% gostam de B, 57% gostam de C, 35% gostam de A e C, 18% gostam de 

A e B, 24% gostam de B e C, 2% gostam das três marcas e o restante das pessoas não gosta de 

nenhuma das três. Sorteando-se aleatoriamente uma dessas pessoas entrevistadas, a probabilidade 

de que ela goste de uma única marca de refrigerante ou não goste de marca alguma é de: 

a) 16%.  
b) 17%.  
c) 20%.  
d) 25%.  
e) 27% 



 
 

 

 

3 

Matemática 
 

5. Uma determinada empresa de biscoitos realizou uma pesquisa sobre a preferência de seus 

consumidores em relação a seus três produtos: biscoitos cream cracker, wafer e recheados. Os 

resultados indicaram que: 

• 65 pessoas compram cream crackers. 

• 85 pessoas compram wafers. 

• 170 pessoas compram biscoitos recheados. 

• 20 pessoas compram wafers, cream crackers e recheados. 

• 50 pessoas compram cream crackers e recheados. 

• 30 pessoas compram cream crackers e wafers. 

• 60 pessoas compram wafers e recheados. 

• 50 pessoas não compram biscoitos dessa empresa. 
 

Determine quantas pessoas responderam a essa pesquisa. 
a) 200 
b) 250 
c) 320 
d) 370 
e) 530 

 

6. Num grupo de 87 pessoas, 51 possuem automóvel, 42 possuem moto e 5 pessoas não possuem 

nenhum dos dois veículos. O número de pessoas desse grupo que possuem automóvel e moto e: 

a) 4. 
b) 11. 
c) 17. 
d) 19. 

 

7. Em uma determinada empresa, os trabalhadores devem se especializar em pelo menos uma língua 

estrangeira, francês ou inglês. Em uma turma de 76 trabalhadores, tem-se: 

• 49 que optaram somente pela língua inglesa; 

• 12 que optaram em se especializar nas duas línguas estrangeiras. 
 

O número de trabalhadores que optaram por se especializar em língua francesa foi 
a) 15. 
b) 27. 
c) 39. 
d) 44. 
e) 64. 

 

8. Num dado momento, três canais de TV tinham, em sua programação, novelas em seus horários nobres: 

a novela A no canal A, a novela B no canal B e a novela C no canal C. Numa pesquisa com 3.000 pessoas, 

perguntou-se quais novelas agradavam. A tabela a seguir indica o número de telespectadores que 

designaram as novelas como agradáveis. 
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Quantos telespectadores entrevistados não acham agradável nenhuma das três novelas? 
a) 300 telespectadores 
b) 370 telespectadores 
c) 450 telespectadores 
d) 470 telespectadores 
e) 500 telespectadores 

 

9. Alberto e Daniel são amigos e colecionadores de selos. Eles começaram a colecionar selos ao mesmo 

tempo. Alberto já está com 32 selos, enquanto Daniel tem 17. Sabendo que eles têm 8 selos em comum, 

quantos selos diferentes eles têm juntos? 

a) 41 
b) 42 
c) 45 
d) 48 
e) 49 

 

10. Numa festa, foram servidos dois tipos de salgados: um de queijo e outro de frango. Considere que 15 

pessoas comeram os dois salgados, 45 não comeram o salgado de queijo, 50 não comeram o salgado 

de frango e 70 pessoas comeram pelo menos um dos dois salgados. O número de pessoas presentes 

nesta festa que não comeram nenhum dos dois salgados foi: 

a) 18. 
b) 20. 
c) 10. 
d) 15. 
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Gabarito 

 

1. C 

Se 12 pessoas tem o sangue AB, isso quer dizer que: 

A= 42 

B=36  

AB=12, 12 é a interseção dos conjuntos. é o que tem no A e no B ao mesmo tempo..  

42 - 12 = 30, então, 30 pessoas possuem somente o tipo A 

36 - 12 = 24, então, 24 pessoas possuem somente o tipo B 

30 + 24 + 12 = 66 

Se são 100 pessoas, menos as 66 = 34 pessoas do tipo O 

 

2. E 

Votos recebidos pelo candidato A = 100 + 20 = 120 

Votos recebidos pelo candidato B = 100 + 80 = 180 

Votos recebidos pelo candidato C = 80 + 20 = 100 

 

Logo, venceu B, com 180 votos. 

 

3. C 
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4. E 

Gostam só do refrigerante A: 60 -18-35 + 2 = 9% 

Gostam só do refrigerante B: 50-18-24 +  2 =10% 

Gostam só do refrigerante C: 57-24 -35 + 2 =  0% 

As pessoas que gostam de A e B são as que gostam dos 2 do refrigerante menos as que gostam dos 3, 

assim temos: 18 - 2 = 16%  

As que gostam só dos refrigerantes A e C:  35 - 2 = 33 

As que gostam só dos refrigerantes  B e C:   24 -2 = 22%  

Dando um total de 92% 

 

Os 8% restantes não gostam de NENHUMA, assim temos: 9% + 10% + 8% = 27% 

 

 

5. B 

A partir do enunciado montamos o seguinte diagrama: 

 

Logo, o número de pessoas que responderam a pesquisa será dado por:  

N = 5 + 10 + 30 + 20 + 15 + 40 + 80 + 50 = 250. 

 

6. B 

Seja A, o conjunto das pessoas que possuem automóvel, e M o conjunto das pessoas que possuem 

moto e x o número de pessoas que possuem automóvel e moto temos: 
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Assim o numero de pessoas desse grupo que possuem automóvel e moto é dado por: 

51+ x + x + 42 – x+ 5 = 87  

98 – x = 87  

      X = 11. 

 

7. B 

 

Número de trabalhadores que optaram APENAS pela Língua francesa:  

x = 76 – 12 – 49 = 15. 

Logo, o número de trabalhadores que optaram por se especializar em língua francesa foi de:  

x + 12 = 15 + 12 = 27. 

 

8. C 

Temos que 100 pessoas acharam agradável as novelas A,B e C. 

 

As que acharam agradável somente A e B, foram: 350 – 100= 250; 

AS que acharam agradável somente A e C, foram: 400 – 100 = 300; 

As que acharam agradável somente B e C, foram: 300 – 100 = 200; 

As que acharam agradável somente A, foram: 1450 – 100 -250 – 300 = 800; 

As que acharam agradável somente B, foram: 1150 – 100 – 250 – 200  = 600; 

As que acharam agradável somente C, foram: 900 – 100 – 300- 200 = 300; 

 

O total de pessoas que acharam agradável alguma coisa é dado por: T = 100 + 250 + 300 + 200 + 800 + 

600 + 300 = 2550 . 

 

Se 3000 pessoas foram entrevistadas e 2550 acharam alguma das novelas agradável , a reposta será 

dada por: 

 

3000 – 2550 = 450 pessoas que não acharam agradável. 
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9. A 

n(A) = 32 (número de selos de Alberto)  

n(B) = 17(número de selos de Daniel)  

n(AB) = n(A) + n(B) - n(AB)  

n(AB) = 32 + 17 - 8  

n(AB) = 41   

Eles têm juntos 41 selos diferentes. 

 

10. B 

Sendo x: as pessoas que não comeram nenhum dos salgados, e já que 45 não comeram salgados de 

queijo, podemos dizer que 45 -x pessoas comeram salgados de frango. 

Do mesmo modo, podemos dizer que 50 -x pessoas comeram salgados de queijo. Ainda sabendo que 15 

pessoas comeram os dois tipos, e que 70 comeram pelo menos 1 deles, podemos equacionar: 

 

 

Logo, 20 pessoas não comeram nenhum tipo de salgado. 
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Circunferência: comprimento, propriedades e potência de um 

ponto 

 

Resumo 

 

Circunferência 

 

Circunferência é o lugar geométrico dos pontos no plano que estão à mesma distância em relação a um 

ponto central. Esta distância é chamada de raio. 

 

OBS: Circunferência ≠ Círculo! 

 

Círculo é toda a região do plano delimitado por uma circunferência. 

 

Circunferência é apenas a linha que dá forma à figura. 

 

Elementos de uma circunferência 

 

 

 

- Centro: ponto equidistante de todos os pontos da circunferência. 

- Raio: distância entre o centro e qualquer ponto da circunferência. 

- Arco: parte da circunferência delimitado por dois pontos. 

- Corda: segmento de reta que une dois pontos da circunferência. 

OBS: O diâmetro é a maior corda de uma circunferência! Lembrando: 

diâmetro = 2.Raio 

 

- Flecha: segmento de reta que liga o ponto médio da corda ao ponto médio do seu arco correspondente.  

 

Comprimento da circunferência e de arcos 

 

Dado uma circunferência com centro O e raio R, seu comprimento é dado pela seguinte fórmula: 

2C R=  
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Para se calcular o comprimento de um arco de circunferência, basta fazer regra de 3 relacionando o 

comprimento angular do arco (α) e o comprimento angular de toda circunferência (360 graus ou 2π 

radianos). 

 

Comprimento    Ângulo 

X                    α 

2πR                360 graus 

 

180

R
x

 
=  

 

Relações métricas 

 

a) Duas cordas 

 

. .PA PB PC PD=  

 

b) Duas retas secantes: 

 

. .PA PB PC PD=  

 

c) Uma reta tangente e uma secante 

 

. ( )²PAPB PC=  
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d) Duas retas tangentes 

 

PA PB=  

 
 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

 

  

https://dex.descomplica.com.br/enem/matematica/exercicios-enem-circunferencia-comprimento-propriedades-e-pontencia-de-um-ponto/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=matematica2&utm_term=geometria-plana
https://dex.descomplica.com.br/enem/matematica/exercicios-enem-circunferencia-comprimento-propriedades-e-pontencia-de-um-ponto/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=matematica2&utm_term=geometria-plana
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Exercícios 

 

1. No processo inicial de criação de um logotipo para uma empresa, um designer esboçou várias 

composições de formas geométricas, na tentativa de encontrar algo simples e representativo. Em uma 

dessas composições, um círculo de raio r = 6 cm foi sobreposto a um triângulo equilátero de lado L = 

18cm, de acordo com a figura.  

 

Sabendo-se que as duas figuras têm centros no mesmo ponto, pode-se afirmar que o perímetro do 

logotipo é, em cm, igual a 

a) ( )6 6 −  

b) ( )6 9 −  

c) ( )6 6 +  

d) ( )9 3 2+  

e) ( )9 2 3−  

 

2. A figura é uma representação simplificada do carrossel de um parque de diversões, visto de cima. 

Nessa representação, os cavalos estão identificados pelos pontos escuros, e ocupam circunferências 

de raios 3 m e 4 m, respectivamente, ambas centradas no ponto O. Em cada sessão de funcionamento, 

o carrossel efetua 10 voltas. 
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Quantos metros uma criança sentada no cavalo C1 percorrerá a mais do que uma criança no cavalo 

C2, em uma sessão? Use 3,0 como aproximação para π. 

a) 55,5 

b) 60,0 

c) 175,5 

d) 235,5 

e) 240,0 

 

3. Camile gosta de caminhar em uma calçada em torno de uma praça circular que possui 500 metros de 

extensão, localizada perto de casa. A praça, bem como alguns locais ao seu redor e o ponto de onde 

inicia a caminhada, estão representados na figura: 

 

Em uma tarde, Camile caminhou 4 125 metros, no sentido anti-horário, e parou. Qual dos locais 

indicados na figura é o mais próximo de sua parada?  

a) Centro urbano  

b) Drogaria  

c) Lan house  

d) Ponto de partida  

e) Padaria 

 

4. A figura abaixo representa um círculo de centro O e uma régua retangular, graduada em milímetros. Os 

pontos A, E e O pertencem à régua e os pontos B, C e D pertencem, simultaneamente, à régua e à 

circunferência.  
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Considere os seguintes dados:  

 

O diâmetro do círculo é, em centímetros, igual a: 

a) 3,1 

b) 3,3 

c) 3,5 

d) 3,6 

 

5. Um restaurante utiliza, para servir bebidas, bandejas com bases quadradas. Todos os copos desse 

restaurante têm o formato representado na figura: 

 

Considere que 
7

5
AC BD=  e que L é a medida de um dos lados da base da bandeja. Qual deve ser o 

menor valor da razão 
L

BD
 para que uma bandeja tenha capacidade de portar exatamente quatro copos 

de uma só vez? 

a) 2 

b) 
14

5
  

c) 4 

d) 
24

5
 

e) 
28

5
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6. O atletismo é um dos esportes que mais se identificam com o espírito olímpico. A figura ilustra uma 

pista de atletismo. A pista é composta por oito raias e tem largura de 9,76 m. As raias são numeradas 

do centro da pista para a extremidade e são construídas do centro da pista para a extremidade e são 

construídas de segmentos de retas paralelas e arcos de circunferência. Os dois semicírculos da pista 

são iguais. 

 

 

 

Se os atletas partissem do mesmo ponto, dando uma volta completa, em qual das raias o corredor 

estaria sendo beneficiado? 

a) 1 

b) 4 

c) 5 

d) 7 

e) 8 

 

7. Um arco de circunferência mede 300 graus e seu comprimento é 2km. Qual é o número inteiro mais 

próximo da medida do raio dessa circunferência em metros? 

a) 157 

b) 284 

c) 382 

d) 628 

e) 764 

 

8. João e Maria costumavam namorar atravessando um caminho reto que passava pelo centro de um 

canteiro circular, cujo raio mede 5m. Veja a figura 1.  

 
Certo dia, após uma desavença que tiveram no ponto de partida P, partiram emburrados, e, ao mesmo 
tempo, para o ponto de chegada C. Maria caminhou pelo diâmetro do canteiro João andou ao longo do 
caminho que margeava o canteiro (sobre o circulo), cuidando para estar, sempre, à "mesma altura" de 
Maria, isto é, de modo que a reta MJ, formada por Maria e João, ficasse sempre perpendicular ao 
diâmetro do canteiro. Veja a figura 2.  
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Quando a medida do segmento PM, percorrido por Maria, for igual a 7,5 = 5 + 5/2 metros, o comprimento 
do arco de circunferência PJ, percorrido por João, será, em metros, igual a 

a) 
10

3



  

b) 2  

c) 
5

3



 

d) 
2

3



 

e) 3



 

 

9. Em um centro de eventos na cidade de Madri, encontra-se um mural de Joan Miró (1893-1983) 

confeccionado pelo ceramista Artigas. O mural está colocado no alto da parede frontal externa do 

prédio e tem 60m de comprimento por 10m de altura. A borda inferior do mural está 8m acima do nível 

do olho de uma pessoa. A que distância da parede deve ficar essa pessoa para ter a melhor visão do 

mural, no sentido de que o ângulo vertical que subtende o mural, a partir de seu olho, seja o maior 

possível? O matemático Regiomontanus (1436-1476) propôs um problema semelhante em 1471 e o 

problema foi resolvido da seguinte maneira: 
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Imagine uma circunferência passando pelo olho O do observador e por dois pontos P e Q, verticalmente 
dispostos nas bordas superior e inferior do mural. O ângulo α será máximo quando esta circunferência 
for tangente à linha do nível do olho, que é perpendicular à parede onde se encontra o mural, como 
mostra a figura. Com estas informações, calcule a que distância OC da parede deve ficar o observador 
para ter a melhor visão do mural de Joan. 
a) 13 
b) 24 
c) 12 
d) 25 
e) 6 
 

10. Na figura a seguir, AB = 8 cm, BC = 10 cm, AD = 4 cm e o ponto O é o centro da circunferência. O 

perímetro do triângulo AOC mede, em cm: 

 
a) 36  
b) 45  
c) 48  
d) 50  
e) 54 
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Gabarito 

 

1. C 

 

 

2. B 

A posição dos cavalos não importa, pois ambos completarão as 10 volta, iniciando e terminando o 

percurso 

no mesmo ponto . Assim sobre a distância percorrida por cada cavalo do carrossel, pode se escrever: 

d1=10.2π.R1 = 10.2.3.4 = 240 

D2=10.2π.r2 = 10.2.3.3=180 

 

ASSIM A DIFERENÇA DAS DISTÂNCIAS PERCORRIDAS ENTRE OS DOIS CAVALOS SERÁ DE 60 METROS. 

 

3. E 

4125=8.500+125. Portanto dará 500 voltas completas na pista e chegará na padaria. 

 

4. B 
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Queremos calcular 2.OB 

SABEMOS QUE ED=2 e EC=4,5, Logo DC=EC-ED=4,5-2=2,5 

 

Temos que M é o ponto médio do segmento DC, vem que DM=DC/2=2.5/2=1,25 

Por outro lado como EF é paralelo a AB, temos FD=ED-EF=ED-AB=2-1,6=0,4 

 

portanto, 2.OB=2.(FD+DM)=2.(0,4+1,25)=3,3 

 

5. D 

Para que a bandeja tenha capacidade de portar exatamente quatro copos de uma só vez, deve-se ter 

Da figura e do enunciado podemos fazer: 

 

Temos que: AC = 7/5 . BD e L é a medida do lado da bandeja, assim: 

 

L = 2BD + 2AC 

 

L = 2BD+ 2.(7/5)BD 

 

L = 2BD+ (14/5)BD 

 

L= (10/5)BD + (14/5)BD 

 

L/BD = 24/5 

 

6. A 

na raia 1, o atleta percorreria a menor distância, pois seu comprimento é menor. Observe que o raio da 

circunferência é menor  

 

7. C 

C=2000m 

a=300.πR/180=5π/3 
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logo 2000=5π.r/3 

 

r=1200/3,14 = 382,16 

 

Logo a medida mais próxima é 382 metros. 

 

8. A 

o trajeto percorrido por joão é de 90° (referentes aos 5m) + 30° (refentes aos 5/2 m).  

Sendo assim, temos que joão percorreu 120° (1/3 da circunferência).  

Sendo a circunferência 2.π.5 = 10π, João percorreu 10π/3m  

 

9. C 

Utilizando uma relação métrica na circunferência, aquela relação entre secante e tangente, 

temos: 

CP . CQ = CO2 

18 . 8 = CO2 

CO2 = 144 => CO = 12  

 

10. E 

4 . (4 + 2R) = 8 . (8 + 10) 

16 + 8R = 144 

8R = 128 

R = 16 

 

Logo o perímetro do AOC é igual a 20 + 16 + 18 = 54 cm. 
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Pronomes (possessivos e demonstrativos) 

Resumo 

 

Pronome Possessivo  

 

Enquanto os pronomes pessoais apenas indicam as pessoas gramaticais, os possessivos indicam essas 

pessoas para marcar posse. Eles apresentam formas correspondentes à pessoa a que se referem. Observe 

o quadro:  

 
  

Um possuidor  Vários possuidores  

  
Um objeto  Vários objetos  Um objeto  Vários objetos  

1ª 

pessoa 
masculino 
feminino  

meu 
minha  

meus 
minhas  

nosso  
nossa  

nossos  
nossas  

2ª 

pessoa  
masculino 
feminino  

teu 
tua 

teus  
tuas  

vosso  
vossa  

vossos  
vossas  

3ª 

pessoa  
masculino 
feminino  

seu 
sua  

seus  
suas  

seu 
sua  

seus  
suas  

 

• O emprego da 3ª pessoa do singular ou do plural pode gerar ambiguidade em uma frase por conta da 
dúvida a respeito do possuidor. Para evitar qualquer ambiguidade, a língua portuguesa nos oferece 
precisar o possuidor com a utilização das formas: dele(s), dela(s), de você(s), do(s) senhor(es), da(s) 
senhora(s), entre outras expressões.  
 

• OBS! Para reforçar a ideia de posse visando à clareza e à ênfase, costumam-se utilizar as palavras: 

próprio, mesmo. Por exemplo: Era ela mesma; eram os seus mesmos braços.  

 

A propósito, vale destacar que "mesmo" e "próprio" não devem ser usados isolados, mas como 

acompanhantes de um substantivo ou de outro pronome. 

 

Durante séculos, a riqueza brasileira dependia da exploração de matérias-primas. Devido à falta de 

investimento em tecnologias, o mesmo se repete na atualidade. → uso INADEQUADO 

Durante séculos, a riqueza brasileira dependia da exploração de matérias-primas. Devido à falta de 

investimento em tecnologias, o mesmo processo se repete na atualidade. → uso ADEQUADO 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

2 

Português 
 

1. Definição: São pronomes utilizados para indicar posição de algo (no espaço, no tempo ou no discurso) 

em relação às pessoas do discurso. 

 

1º pessoa 2° pessoa 3º pessoa 

Esta(s), este(s), isto Esse(s), essa(s), isso Aquele(s), Aquela(s), Aquilo 

  

2. Funções 

a) No tempo 

Este ano está perfeito. (presente) 

Esse ano foi/será perfeito. (passado ou futuro próximo) 

Aquele ano foi perfeito. (passado remoto) 

 

b) No espaço 

Este é meu carro. (próximo de quem fala) 

Esse é meu carro. (próximo do interlocutor) 

Aquele carro é meu. (distante do emissor e do interlocutor) 

 

c) No texto 

Referência a termos precedentes 

O pronome “esse” e suas variações, assim como o “isso”, podem atuar anaforicamente, retomando algo 

que já foi dito. O pronome “este” e suas variações e o “isto” atuam cataforicamente, fazendo referência 

a algo que ainda será mencionado. 

Exemplo: A violência é o principal problema do Rio de Janeiro. Isso deve ser combatido. 

               Este é principal problema do Rio de Janeiro: a violência. 

 

Quando queremos fazer alusão a dois termos já citados, utilizamos “aquele” e suas variações para o 

primeiro termo e “este” e suas variações para o último. 

Exemplo: 

João e Roberto trabalham na empresa. Aquele (João) é gerente, este (Roberto), secretário. 

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

 

 

  

https://dex.descomplica.com.br/enem/lingua-portuguesa/extensivo-enem-pronomes-possessivos-e-demonstrativos-/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=portugues&utm_term=classes-gramaticais
https://dex.descomplica.com.br/enem/lingua-portuguesa/extensivo-enem-pronomes-possessivos-e-demonstrativos-/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=portugues&utm_term=classes-gramaticais
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Exercícios 

 

1.  

 

 

Considerando as frases a seguir:  

I. “Minha nova bolsa da Luiz Vitão”.  

II. “Pelo tamanho, deve caber todos os seus sonhos”.  

 

a) Na frase II, “tamanho” é um pronome demonstrativo, pois substitui o substantivo “bolsa”. 

b) Na frase II, segundo a norma padrão, é inadequada a concordância de número entre o sujeito e o 

verbo.  

c) Na frase I, as palavras “nova” e “minha” são, respectivamente, advérbio e pronome.  

d) Na frase I, é inadequada a concordância do pronome possessivo com o substantivo “Luiz Vitão”.  

e) Na frase II, o pronome “seus” faz referência a um terceiro personagem que não aparece na tira. 

 

2. Os donos da comunicação 

Os presidentes, os ditadores e os reis da Espanha que se cuidem porque os donos da comunicação 

duram muito mais. Os ditadores abrem e fecham a imprensa, os presidentes xingam a TV e os reis da 

Espanha cassam o rádio, mas, quando a gente soma tudo, os donos da comunicação ainda tão por 

cima. Mandam na economia, mandam nos intelectuais, mandam nas moças fofinhas que querem 

aparecer nos shows dos horários nobres e mandam no society que morre se o nome não aparecer nas 

colunas. Todo mundo fala mal dos donos da comunicação, mas só de longe. E ninguém fala mal deles 

por escrito porque quem fala mal deles por escrito nunca mais vê seu nome e sua cara nos “veículos” 

deles. Isso é assim aqui, na Bessarábia e na Baixa Betuanalândia. Parece que é a lei. O que também é 

muito justo porque os donos da comunicação são seres lá em cima. Basta ver o seguinte: nós, pra 

sabermos umas coisinhas, só sabemos delas pela mídia deles, não é mesmo? Agora vocês já 

imaginaram o que sabem os donos da comunicação que só deixam sair 10% do que sabem? Pois é; 

tem gente que faz greve, faz revolução, faz terrorismo, todas essas besteiras. Corajoso mesmo, eu 

acho, é falar mal de dono de comunicação. Aí tua revolução fica xinfrim, teu terrorismo sai em corpo e 

se você morre vai lá pro fundo do jornal em quatro linhas. 

(Millôr Fernandes. Que país é este?, 1978.) 
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No último período do texto, a discrepância dos possessivos teu e tua (segunda pessoa do singular) 

com relação ao pronome de tratamento você (terceira pessoa do singular) justifica-se como:  

a) possibilidade permitida pelo novo sistema ortográfico da língua portuguesa. 

b) um modo de escrever característico da linguagem jornalística. 

c) emprego perfeitamente correto, segundo a gramática normativa. 

d) aproveitamento estilístico de um uso do discurso coloquial. 

e) intenção de agredir com mau discurso os donos da comunicação. 

 

3. Inimigo oculto  

dizem que  

                  em algum ponto do cosmos  

 

(Le silence éternel de ces espaces infinis m’effraie)*  

 

um pedaço negro de rocha  

do tamanho de uma cidade  

- voa em nossa direção – 

 

perdido em meio a muitos milhares de asteroides  

impelido pelas curvaturas do  

                   espaço-tempo  

                   extraviado entre órbitas  

                   e campos magnéticos  

                                         voa  

em nossa direção  

 

e quaisquer que sejam os desvios  

e extravios  

de seu curso  

deles resultará  

matematicamente  

a inevitável colisão  

 

não se sabe se quarta-feira próxima  

ou no ano quatro bilhões e cinquenta e dois  

da era cristã  

 

Ferreira Gullar 

 *(O silêncio eterno desses espaços infinitos me assusta) 
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Identifique a opção que apresenta a explicação adequada para o efeito de sentido resultante do uso 

linguístico especificado.  

a) Nos versos “um pedaço negro de rocha” / “voa em nossa direção” (versos 4-6), o uso do pronome 

possessivo “nossa” rompe o vínculo entre o eu lírico e os leitores.  

b) Em “dizem que” (verso 1), a expressão do sujeito gramatical, na terceira pessoa do plural, sem 

antecedente textual claro, evidencia que o eu lírico se vale de uma outra voz para expressar o fato.  

c) Nos versos “e quaisquer que sejam os desvios / e extravios / de seu curso” (versos 14-16), o 

pronome possessivo “seu” se reporta ao verso “em algum ponto do cosmos”. (verso 2)  

d) O apagamento do objeto direto oracional em “não se sabe se” (verso 20) inviabiliza a referência a 

“inimigo oculto”. (título)  

e) A combinação da preposição “de” com o pronome “eles”, empregado como pronome possessivo 

em “deles resultará” (verso 17), encaminha textualmente as consequências das “curvaturas do 

espaçotempo”. (versos 8-9) 

 

4. Ver é muito complicado. Isso é estranho porque os olhos, de todos os órgãos dos sentidos, são os de 

mais fácil compreensão científica. A sua física é idêntica à física óptica de uma máquina fotográfica: o 

objeto do lado de fora aparece refletido do lado de dentro. Mas existe algo na visão que não pertence 

à física. William Blake* sabia disso e afirmou: "A árvore que o sábio vê não é a mesma árvore que o tolo 

vê". Sei disso por experiência própria. Quando vejo os ipês floridos, sinto-me como Moisés diante da 

sarça ardente: ali está uma epifania do sagrado. Mas uma mulher que vivia perto da minha casa 

decretou a morte de um ipê que florescia à frente de sua casa porque ele sujava o chão, dava muito 

trabalho para a sua vassoura. Seus olhos não viam a beleza. Só viam o lixo. Adélia Prado disse: "Deus 

de vez em quando me tira a poesia. Olho para uma pedra e vejo uma pedra". Drummond viu uma pedra 

e não viu uma pedra. A pedra que ele viu virou poema.  

(Rubem Alves. A complicada arte de ver. Folha de S.Paulo, 26.10.2004) 

 

 * William Blake (1757-1827) foi poeta romântico, pintor e gravador inglês. Autor dos livros de  

poemas Song of Innocence e Gates of Paradise.  

 

A respeito do pronome ‘disso’, sublinhado no texto, pode-se dizer que é um:  

a) possessivo de segunda pessoa e se refere ao conteúdo do parágrafo anterior.  

b) demonstrativo combinado com prefixo e se refere aos ipês floridos citados a seguir.  

c) demonstrativo masculino de segunda pessoa e se refere ao poeta William Blake. 

d) demonstrativo neutro que tem como referência a última frase do parágrafo anterior.  

e) possessivo neutro e se refere a Moisés diante da sarça ardente. 
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5. Convivas de boa memória 

Há dessas reminiscências que não descansam antes que a pena ou a língua as publique. Um 

antigo dizia arrenegar de conviva que tem boa memória. A vida é cheia de tais convivas, e eu sou acaso 

um deles, conquanto a prova de ter a memória fraca seja exatamente não me acudir agora o nome de 

tal antigo; mas era um antigo, e basta. 

Não, não, a minha memória não é boa. Ao contrário, é comparável a alguém que tivesse vivido 

por hospedarias, sem guardar delas nem caras nem nomes, e somente raras circunstâncias. A quem 

passe a vida na mesma casa de família, com os seus eternos móveis e costumes, pessoas e afeições, 

é que se lhe grava tudo pela continuidade e repetição. Como eu invejo os que não esqueceram a cor 

das primeiras calças que vestiram! Eu não atino com a das que enfiei ontem. Juro só que não eram 

amarelas porque execro essa cor; mas isso mesmo pode ser olvido e confusão. 

E antes seja olvido que confusão; explico-me. Nada se emenda bem nos livros confusos, mas 

tudo se pode meter nos livros omissos. Eu, quando leio algum desta outra casta, não me aflijo nunca. 

O que faço, em chegando ao fim, é cerrar os olhos e evocar todas as cousas que não achei nele. Quantas 

ideias finas me acodem então! Que de reflexões profundas! Os rios, as montanhas, as igrejas que não 

vi nas folhas lidas, todos me aparecem agora com as suas águas, as suas árvores, os seus altares, e 

os generais sacam das espadas que tinham ficado na bainha, e os clarins soltam as notas que dormiam 

no metal, e tudo marcha com uma alma imprevista. 

É que tudo se acha fora de um livro falho, leitor amigo. Assim preencho as lacunas alheias; assim 

podes também preencher as minhas. 

(ASSIS, de Machado. Dom Casmurro - Editora Scipione - 1994 - pág 65) 

A palavra sublinhada em “...mas isso mesmo pode ser olvido e confusão” se refere: 

a) À precária memória do narrador. 

b) Às pessoas que viveram em hospedarias. 

c) À vida dos convivas. 

d) Às pessoas que passam a vida na mesma casa de família. 

e) Ao narrador não se lembrar da cor das calças. 

 

6. I. Citar pessoas que sejam autoridades reconhecidas em determinada matéria é um recurso excelente 

para dar ainda mais credibilidade ao orador. Fácil deduzir.  

Se você faz palestra sobre gestão e cita, por exemplo, uma frase de Peter Drucker, que corresponde à 

sua forma de pensar, terá grande chance de fortalecer ainda mais a credibilidade da sua mensagem.  

Por isso, as citações precisam ser de pessoas que tenham inquestionável autoridade sobre o tema 

apresentado. Se a autoridade de quem foi citado é contestada por uma parte do público, haverá risco 

de quem o citou também ser contaminado por essa resistência.  

No exemplo acima, alguém poderia até não concordar com Peter Drucker, mas dificilmente contestaria 

a autoridade dele.  

Obs.: Peter Ferdinand Drucker (1909-2005), escritor, professor e consultor administrativo de origem 

austríaca; é considerado o pai da administração moderna, tida por ele como a ciência que trata sobre 

pessoas nas organizações.  

(POLITO, Reinaldo. Citar pessoas num discurso..., economia.uol.com.br. 21/04/2016) II 1 5 10  
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II. O argumento de prestígio mais nitidamente caracterizado é o argumento de autoridade, o qual utiliza 

atos ou juízos de uma pessoa ou de um grupo de pessoas como meio de prova a favor de uma tese.  

Para nós [...], o argumento de autoridade é de extrema importância e, embora sempre seja permitido, 

numa argumentação particular, contestar-lhe o valor, não se pode, sem mais, descartá-lo como 

irrelevante, salvo em casos especiais [...]. O espaço do argumento de autoridade na argumentação é 

considerável.  

(PERELMAN, Chaïm e OLBRECHTS-TYTECA, Lucie. Tratado da argumentação: a nova retórica. Trad. Maria Ermantina de 

Almeida Prado Galvão. 2.ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 348) 

 

É correta a seguinte afirmação:  

a) Em “é um recurso excelente para dar ainda mais credibilidade ao orador” (I), o uso da palavra 

“ainda” constitui pleonasmo, pois não acrescenta traço de sentido algum ao já expresso por mais.  

b) Em “Se você faz palestra sobre gestão e cita, por exemplo, uma frase de Peter Drucker, que 

corresponde à sua forma de pensar” (I), tem-se exemplo de emprego do pronome possessivo que 

prejudica a clareza da frase.  

c) Em “haverá risco” (I), o emprego da forma verbal respeita as normas da gramática; se o enunciado 

fosse outro − “poderão haver riscos” − existiria também correção gramatical.  

d) Em II (linha 2), a substituição de “o qual” por “cujo” mantém a correção e o sentido originais.  

e) Em II (linha 8), a retirada da vírgula que antecede a expressão “sem mais” mantém a correção da 

frase e preserva o sentido original. 

 

 

7. Lanchinho de avião 

A comissária de bordo pede para afivelarmos os cintos e desligarmos os celulares. O 

comandante avisa que a decolagem foi autorizada, a aeronave ganha velocidade na pista e levanta voo. 

Pela janela, São Paulo vira um paliteiro de prédios espetados um ao lado do outro. Um pouco mais à 

frente, a periferia inchada, com ruas tortuosas e casas sem reboque, abraça o centro da cidade como 

se fosse esganá-lo. 

Em poucos minutos, ouve-se um som agudo, sinal de que os computadores podem ser ligados. 

Junto à porta de entrada, as comissárias se levantam e preparam o carrinho de lanches. De fileira em 

fileira, perguntam o que cada passageiro deseja beber. No carrinho, acotovelam-se latas de 

refrigerantes, a garrafa de café e uma infinidade de pacotes de sucos mais doces do que o sorriso da 

mulher amada. O rapaz à minha direita prefere suco de manga; o da esquerda quer um de pêssego. 

Agradeço, não quero nada. A moça estranha: “Nada, mesmo?”. 

Em seguida, ela nos estende a mão que oferece um objeto ameaçador, embrulhado em papel 

branco. Em seu interior, um pão adocicado cortado ao meio abriga uma fatia de queijo e outra retirada 

do peito de um peru improvável. No reflexo, encolho as pernas. Se, porventura, um embrulho daqueles 

lhe escapa da mão e cai em meu pé, adeus carreira de maratonista. [...] 

O comandante informa que em Belo Horizonte o tempo é bom e que nosso voo terá duração de 

40 minutos. São dez e meia, é pouco provável que os circunstantes tenham saído de casa em jejum. O 

que os leva a devorar no meio da manhã 500 calorias adicionais, com gosto de isopor? Qual é o sentido 

de servir comida em voos de 40 minutos? 
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Cerca de 52% dos brasileiros com mais de 18 anos sofrem com o excesso de peso, taxa que 

nove anos atrás era de 43%. Já caíram na faixa da obesidade 18% de nossos conterrâneos. Os que 

visitam os Estados Unidos ficam chocados com o padrão e a prevalência da obesidade. Lá, a dieta e a 

profusão de alimentos consumidos até em elevadores conseguiram a proeza de engordar todo mundo; 

não escapam japoneses, vietnamitas nem indianos. 

As silhuetas de mulheres e homens com mais de 120 quilos pelas ruas e shopping centers 

deixam claro que existe algo profundamente errado com os hábitos alimentares do país. Nossos 

números mostram que caminhamos na esteira deles. Chegaremos lá, é questão de tempo; pouco 

tempo. 

A possibilidade de ganharmos a vida sentados na frente do computador, as comodidades da 

rotina diária e a oferta generosa de bebidas e alimentos industrializados repletos de gorduras e 

açúcares, que nos oferecem a toda hora, criaram uma combinação perversa que conspira para o 

acúmulo de gordura no corpo. 

Os que incorporaram as 500 calorias em excesso no caminho para Belo Horizonte só o fizeram 

porque o lanche lhes foi servido. Milhões de anos de evolução, num mundo com baixa disponibilidade 

de recursos, ensinaram o corpo humano a comer a maior quantidade disponível a cada refeição, única 

forma de sobreviver aos dias de jejum que fatalmente viriam. 

Engendrado em tempos de miséria, o cérebro humano está mal adaptado à fartura. A saciedade 

à mesa só se instala depois de ingerirmos muito mais calorias do que as necessárias para cobrir os 

gastos daquele dia. A seleção natural nos ensinou a não desperdiçá-las, o excesso será armazenado 

sob a forma de gordura. 

O tecido gorduroso não é um reservatório inerte; produz hormônios, libera mediadores 

químicos que interferem com o metabolismo e o equilíbrio entre fome e saciedade. E, o mais grave, dá 

origem a um processo inflamatório crônico que aumenta o risco de doenças cardiovasculares, diabetes, 

vários tipos de câncer e de outros males que infernizam e encurtam a vida moderna. 

Por essas e outras razões, caríssimo leitor, é preciso olhar para a comida como fazemos com 

a bebida: é bom, mas em excesso faz mal. 

Dráuzio Varella 

 

A palavra “o”, grifada nas sentenças a seguir, tem uso equivalente ao de um pronome demonstrativo 

em:  

a) O que os leva a devorar no meio da manhã 500 calorias adicionais, com gosto de isopor? 

b) Os que incorporaram as 500 calorias em excesso no caminho para Belo Horizonte só o fizeram 

porque o lanche lhes foi servido.  

c) As silhuetas de mulheres e homens com mais de 120 quilos pelas ruas e shoppings centers deixam 

claro que existe algo profundamente errado com os hábitos alimentares do país.  

d) E, o mais grave, dá origem a um processo inflamatório crônico que aumenta o risco de doenças 

cardiovasculares, diabetes, vários tipos de câncer e de outros males que infernizam e encurtam a 

vida moderna.  
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8. Como as grandes cidades afetam a qualidade de vida  

Uma pesquisa do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo (USP) foi a fundo para saber que tipo de pane as grandes cidades provocam 

no cérebro de quem habita esse cenário. Batízado de São ‘Paulo Megacity, o estudo foi feito com mais 

de 5 mil moradores da região metropolitana da capital paulista. Os resultados revelam: quase 30% dos 

participantes apresentam transtornos psicológicos. O trabalho, vencedor do Prêmio SAÚDE 2012 na 

categoria Saúde Mental e Emocional, é parte de um grande levantamento feito em 24 países. E, na 

opinião da psiquiatra Laura Helena Silveira Guerra de Andrade, responsável pelo projeto por aqui, ele 

serve de modelo – e de alerta – para outros aglomerados com mais de 10 milhões de habitantes, 

incluindo cidades brasileiras que se aproximam dessa dimensão. “Constatamos que, nelas, as 

mulheres têm mais distúrbios de ansiedade e humor, enquanto homens ficam propensos a problemas 

de controle de impulso e abuso de drogas”, resume a médica. A vulnerabilidade feminina tem 

explicação sobretudo em dois fatores. Um deles, aponta Wang Yuan Pang, psiquiatra integrante do SP 

Megacity, está na oscilação hormonal. O outro, no excesso de responsabilidade. O perrengue com as 

contas no fim do mês engrossa a lista de responsáveis pela fragilidade mental. “Quando o desemprego 

é alto, sem renda para o sustento familiar, o risco de compensar a angústia no álcool e nas substâncias 

ilícitas se amplia”, explica Pang. “Além disso, muita gente vive em áreas de privação, com infraestrutura 

precária e graves problemas de marginalização, o que também contribui para esse quadro”, acrescenta. 

Disponível em http://mdemulher.abril.com.br/bem-estar/reportagem/viver-bem/comograndes-cidades-afetam-qualidade-

vida-735567.shtml 
 

Releia o seguinte trecho do texto: “(...) provocam no cérebro de quem habita esse cenário.”  

O pronome demonstrativo sublinhado é usado para recuperar o seguinte termo  

a) “tipo de pane.”  

b) “no cérebro.”   

c) “as grandes cidades.”  

d) “Uma pesquisa.”  

9.   

 

 

 

 

 

http://mdemulher.abril.com.br/bem-estar/reportagem/viver-bem/comograndes-cidades-afetam-qualidade-vida-735567.shtml
http://mdemulher.abril.com.br/bem-estar/reportagem/viver-bem/comograndes-cidades-afetam-qualidade-vida-735567.shtml
http://mdemulher.abril.com.br/bem-estar/reportagem/viver-bem/comograndes-cidades-afetam-qualidade-vida-735567.shtml
http://mdemulher.abril.com.br/bem-estar/reportagem/viver-bem/comograndes-cidades-afetam-qualidade-vida-735567.shtml
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Dadas as proposições seguintes: 

I. Os dois pontos, presentes nos títulos, poderiam ser substituídos por vírgula sem alteração de 

sentido. 

II. Em: “... são as que mais crescem...” (1º subtítulo), o vocábulo destacado é um pronome 

demonstrativo. 

III. Em: “... vende-se mobilização” (2º título) tem-se a forma passiva analítica. 

IV. Se, no 2º título, trocássemos a palavra “mobilização” por “mobilizações”, a forma verbal continuaria 

sem flexão. 

 

Verifica-se que: 

a) todas são verdadeiras.  

b) apenas I e II são verdadeiras. 

c) apenas I, II e III são verdadeiras.  

d) apenas II, III e IV são verdadeiras. 

e) apenas III e IV são verdadeiras.  
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Gabarito 

 

1. B 

O pronome “seus” faz referência à proprietária da bolsa, o que invalida as demais opções, que por si só 

apresentam afirmações erradas. 

 

2. D  

É comum no discurso coloquial que os pronomes relacionados às ocorrências de “tu” e “você” se 

mesclem. “Teu” e “tua” são referentes ao pronome “tu”. 

 

3. B 

Apenas o que se afirma em “B” é correto. Os pronomes possessivos “nossa” e “seu” não são 

corretamente analisados em “A” e “C”. 

 

4. D 

O pronome “disso” é anafórico e resumitivo, se referindo ao que foi mencionado anteriormente e 

englobando todo o sentido já exposto. 

 

5. E 

“Isso” é anafórico e resumitivo, se referindo ao que foi mencionado anteriormente e englobando todo o 

sentido já exposto.  

 

6. B 

O pronome “sua” gera ambiguidade na frase, podendo se referir ao interlocutor ou a Peter Drucker. 

 

7. B  

Na primeira sentença, “os” é pronome pessoal do caso oblíquo substituindo o objeto direto do verbo 

“levar”; na terceira sentença, “os” é artigo definido e está determinando o substantivo “hábitos”; na 

quarta sentença, “o” é artigo definido e está determinando “mais grave”.  

 

8. C 

O pronome demonstrativo “esse” retoma o sentido de “grandes cidades” para contextualizar e evitar a 

indesejável repetição de termos iguais dentro de um período curto, porque o cenário a que se refere é o 

das grandes cidades.  
 

9. B 

A proposição III é falsa porque em “vende-se mobilização” tem-se a forma passiva sintética, pois esta é 

construída a partir do verbo na terceira pessoa + partícula apassivadora “se”, como observado em 

“vende-se”. Já a proposição IV é falsa porque caso a palavra “mobilização” estivesse no plural seria 

necessário mudar a flexão verbal: “vendem-se mobilizações”.  
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Pronomes (indefinidos e relativos) 

 

Resumo 

 

Indefinidos: 

 

1.  Definição: São os pronomes utilizados para representar a 3ª pessoa do discurso de 

maneira indeterminada ou imprecisa. 

 

Masculino Feminino 

Alguns(s), certo(s), muito(s), nenhum(uns), 

outro(s), qualquer(quaisquer), tanto(s), todo(s), 

vários, pouco(s), bastante(s) 

Alguma(s), certa(s), muita(s), nenhuma(s), 

outra(s), qualquer(quaisquer), tanta(s), toda(s), 

várias, pouca(s), bastante(s) 

  

Invariáveis 

Alguém, algo, nada, ninguém, outrem, cada, tudo 

  

Existem pronomes indefinidos que são utilizados na formulação de perguntas. Eles são chamados de 

interrogativos 

Interrogativos 

Quem, que, quanto, qual 

  

OBS! 

 

Os pronomes indefinidos podem aparecer substitutos genéricos de substantivos ("Algo foi dito na 

reunião.") ou como acompanhantes de substantivos ("Certas pessoas têm enxaqueca crônica.") 
 

2. Emprego 

a) Ninguém: admite dupla negação, quando estiver proposto ao verbo. 

Exemplo: Não achei ninguém.  

 

b) Algum: Possui valor positivo, se vier anteposto ao substantivo; posposto, negativo.  

Exemplo: Alguma pessoa virá à festa. / Pessoa alguma virá à festa.   

 

c) Qualquer: não devemos utilizá-lo como sinônimo de “nenhum”. 

Exemplo: Ele não tem qualquer chance de conseguir o emprego. (errado) 
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Obs.: Pronome indefinido X Adjetivo 

Algumas palavras podem ser pronomes indefinidos ou adjetivos.  

 

Exemplo: Certa pessoa passou por aqui. (pronome indefinido) 

                A pessoa certa (= correta) passou por aqui. (adjetivo) 

 

Exemplo 2: Toda semana eu estudava. (pronome indefinido) 

                   Toda a semana (= a semana inteira) eu estudava. (adjetivo) 

 

Pronome indefinido X Advérbio 

Tenho bastantes cabelos. (pronome indefinido) 

Gosto bastante dela. (advérbio de intensidade) 

 

Relativos 

 

1.  Definição: 

São os pronomes que não só unem orações, como também substituem um termo anterior.  

Exemplo: O perfume que adoro custa caro. (refere-se ao antecedente “perfume”). 

 

Variáveis Invariáveis 

o qual, os quais, a qual, as quais, quanto(a), quantos(as), cujo(a), 

cujos(as) 

onde, que, quem 

  

Obs.: Os pronomes relativos podem ser precedidos pela preposição exigida pelo verbo da oração na qual se 

encontram. 

Exemplo: Esse é o menino de quem gosto. /Essa é a festa sobre a qual falei.  

 

2. Emprego 

a) Onde: Só pode ser utilizado para fazer referência a lugares. Equivale a “em que”.  

Ex.: O Brasil é o país onde moro. 

Obs.: Muitas vezes, o pronome “onde” é empregado de maneira coloquial. Na língua culta, o uso desse relativo 

deve ser limitado aos casos em que há referência a lugares físicos e espaciais. Caso não haja, devemos 

utilizar “em que”, “no qual” (e suas flexões).  

 

b) Cujo(a)(sapesar de não ser pronome possessivo, é utilizado para estabelecer relação de posse. Não é 

correto utilizar artigo após o “cujo” e suas variações.  

Ex.: Passei pela mulher cuja beleza é infinita.  

       Derrubaram as casas cujas as paredes estavam caindo. (ERRADO, devido ao artigo “as”) 

 

c) Quem: Só pode ter como antecedente pessoa (ou coisa personificada). Costuma ser precedido por 

preposição.  
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Ex.: Ela é a pessoa por quem fui apaixonado. 

 

d) Que/ o(a) qual / os(as) quais: podem fazer referência tanto a pessoas, quanto a coisas. Porém, é preciso 

ter atenção ao uso da preposição. Se a preposição possuir duas ou mais sílabas “entre”, sobre”, “para”, 

utilizamos o(a) qual, os(as) quais.  

Ex.: A cidade em que/na qual moro é maravilhosa. 

       Os assuntos sobre os quais falei cairão na prova.  

 

e) Quanto(a)(s): são utilizados após os indefinidos “todo”, “tanto” e “tudo”. 

Ex.: Fiz tanto quanto ele.  

 

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

 

 

  

https://dex.descomplica.com.br/enem/lingua-portuguesa/extensivo-enem-pronomes-indefinidos-e-relativos-/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=portugues&utm_term=classes-gramaticais
https://dex.descomplica.com.br/enem/lingua-portuguesa/extensivo-enem-pronomes-indefinidos-e-relativos-/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=portugues&utm_term=classes-gramaticais
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Exercícios 

 

1. Encontrando bolaño  

O chileno Roberto Bolaño escreveu muito desde os seus 17 anos e só foi publicado pela primeira vez 

aos 43 anos – e faleceu aos 50. Nada mais natural, portanto, que aos poucos estejam sendo reveladas 

obras que, por algum motivo, não chegaram ao conhecimento do público antes. O espírito da ficção 

científica é um desses casos. Falecido em 2003, o autor terminou esse livro em 1984 – embora tenha 

declarado para amigos nos anos seguintes como a obra o torturava e como ele sentia faltar algo para 

ajustá-la, concluí-la de fato –, antes daqueles que o consagrariam, como Os detetives selvagens e 2666, 

por exemplo. Justamente por isso, o leitor perceberá elementos e obsessões de Bolaño que marcaram 

os títulos posteriores. A história, ambientada na Cidade do México dos anos 1970, apresenta Jan 

Schrella e Remo Morán, que dividem moradia. Enquanto o primeiro é um jovem recluso, imerso nos 

livros de ficção científica e dedicado a escrever cartas delirantes aos autores do gênero, o segundo é 

um poeta que almeja se inserir no mercado literário – e por isso mesmo um dos primeiros alter egos 

de Bolaño. 

Revista da Cultura, ed. 110, março/17, p. 18.  

 

Diferentes pronomes podem ser empregados com a finalidade de acompanhar, retomar ou substituir 

substantivos em um texto. Na apresentação sintética da vida e obra de Roberto Bolaño, os pronomes 

estão presentes de diferentes maneiras, destacando-se CORRETAMENTE:  

a) a possibilidade de substituir, no último período, “o primeiro” e “o segundo” por aquele e este 

respectivamente.  

b) a necessidade de, por obediência à norma-padrão, substituir o pronome oblíquo em “concluí-la” e 

“ajustá-la” por “lhe”.  

c) que em “o autor terminou esse livro”, o pronome deveria ser substituído por este, devido à relação 

estabelecida com o nome da obra.  

d) a primeira ocorrência da palavra “que” é um pronome relativo e pode ser substituída por “o qual” ao 

retomar o escritor referido no texto.  

e) que em “como ele sentia faltar algo para ajustá-la”, o pronome pessoal reto pode ser substituído 

adequadamente pelo demonstrativo este. 

 

2. O amor e o tempo 

Tudo cura o tempo, tudo faz esquecer, tudo gasta, tudo digere, tudo acaba. Atreve-se o tempo a colunas 

de mármore, quanto mais a corações de cera! São as afeições como as vidas, que não há mais certo 

sinal de haverem de durar pouco, que terem durado muito. São como as linhas, que partem do centro 

para a circunferência, que quanto mais continuadas, tanto menos unidas. Por isso os antigos 

sabiamente pintaram o amor menino; porque não há amor tão robusto que chegue a ser velho. De todos 

os instrumentos com que o armou a natureza, o desarma o tempo. Afrouxa-lhe o arco, com que já não 

atira; embota-lhe as setas, com que já não fere; abre-lhe os olhos, com que vê o que não via; e faz-lhe 

crescer as asas, com que voa e foge. A razão natural de toda esta diferença é porque o tempo tira a 

novidade às coisas, descobre-lhe os defeitos, enfastia-lhe o gosto, e basta que sejam usadas para não 
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serem as mesmas. Gasta-se o ferro com o uso, quanto mais o amor?! O mesmo amar é causa de não 

amar e o ter amado muito, de amar menos. 

(VIEIRA, Antônio. Apud: PROENÇA FILHO, Domício. Português. Rio de Janeiro: Liceu, 1972. V5. p.43)  

 

Os pronomes relativos, sublinhados abaixo, estabelecem a coesão textual, retomando substantivos 

anteriormente expressos. Em “Afrouxa-lhe o arco, com que já não atira; embota-lhe as setas, com que 

já não fere; abre-lhe os olhos, com que vê o que não via”, os pronomes fazem referência aos seguintes 

substantivos: 

a) arco, olhos, tempo 

b) instrumentos, setas, olhos 

c) arco, asas, setas 

d) tempo, arco, olhos 

e) arco, setas, olhos 

 

3. Cada brasileiro poderia ser um quadro de Portinari 

Nenhum artista pintou tanto um país quanto Portinari pintou o Brasil. Ele eternizou em tinta e tela a 

alma de um povo inteiro. Brancos, pretos, índios, mestiços, retirantes, artistas, trabalhadores, heróis e 

anônimos, estão todos lá, mostrando quem somos para o mundo e para nós mesmos. Neste ano em 

que se comemora os 100 anos de nascimento do pintor, uma série de exposições e eventos vão lembrar 

sua vida e seu trabalho. E tentar realizar o maior sonho: que cada brasileiro veja sua obra. E nela se 

reconheça.  

 

 

 

Em relação à sintaxe do texto em que se apoia a publicidade, afirma-se que: 

a) a conexão sintática que se estabelece através de “TANTO... QUANTO” traduz uma circunstância de 

consequência; 

b) o pronome indefinido “TODOS” posposto assume o caráter de um sujeito resumitivo; 

c) "mostrando quem somos para o mundo" - a concordância do verbo “SER” com o pronome “QUEM” 

é a expressão de um registro coloquial inadequado; 

d) "Neste ano ..." - o uso do demonstrativo aponta o ser no espaço e no tempo restrito a um fato no 

passado; 

e) "Cada brasileiro poderia ser um quadro de Portinari" - o futuro do pretérito, nesse trecho, foi 

empregado para indicar um fato que não pôde se realizar, nem se poderá realizar. 
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4. Eu vejo uma gravura 

Descrição de gravuras – Seis 

 

Eu vejo uma gravura  

grande e rasa. 

No primeiro plano  

uma casa. 

À direita da casa 

outra casa. 

Lá no fundo da casa 

outra casa. 

Em frente da casa 

uma vala: 

onde escorre a lama 

doutra casa. 

E no chão da casa 

outra vala: 

onde escorre o esgoto 

doutra casa. 

Esta casa que eu vejo 

não se casa 

com o que chamamos 

uma casa. 

Pois as paredes são 

Esburacadas 

onde passam aranhas 

e baratas. 

E os telhados são 

folhas de zinco. 

E podem cair 

a qualquer vento. 

E matar uma mulher 

 que mora dentro. 

E matar a criança 

 que está dentro 

 da mulher que mora 

 nessa casa. 

Ou da mulher que mora 

 noutra casa. 

É preciso pintar 

outra gravura 

com casas de argamassa 
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na paisagem. 

Crianças cantando 

a segurança 

da vida construída 

à sua imagem.     

Joana em Flor, Reynaldo Jardim 
 

A repetição do pronome indefinido "outra", no poema "Eu Vejo uma Gravura", enfatiza a ideia de: 

a) isolamento 

b) conglomerado 

c) repulsão 

d) concórdia 

e)  ambiguidade 
 

5. Língua para inglês ver 

A incorporação da língua inglesa aos idiomas nativos dos mais diversos países não é 

novidade. Traduz, no âmbito da linguagem, uma hegemonia que os Estados Unidos consolidaram 

desde a década de 50. Com a globalização e o encurtamento das distâncias entre as nações obtido 

pelo avanço dos meios de comunicação, a contaminação das demais línguas pelo inglês ficou ainda 

mais patente. 

O fenômeno não é em si mesmo nocivo. Pode até enriquecer um idioma ao permitir que se 

incorporem informações vindas de fora que ainda não têm correspondência local. A Internet é um 

exemplo nesse sentido. 

Outra coisa, porém, bem diferente, é o uso gratuito de palavras em inglês como o que se 

verifica hoje no Brasil. A não ser pela vocação novidadeira - e caipira - de quem se deslumbra diante de 

qualquer coisa que o aproxima do "estrangeiro", não há nenhuma razão para que se diga "sale" no lugar 

de liquidação, ou qualquer motivo para falar "off" em vez de desconto. Tais anomalias são um dos 

sintomas do subdesenvolvimento e exprimem, no seu ridículo involuntário, a mentalidade de quem 

confunde modernidade com uma temporada em Miami. 

Um país como a Alemanha, menos vulnerável à influência da colonização da língua inglesa, 

discute hoje uma reforma ortográfica para "germanizar" expressões estrangeiras, o que já é regra na 

França. O risco de se cair no nacionalismo tosco e na xenofobia é evidente. 

Não é preciso, porém, agir como Policarpo Quaresma, personagem de Lima Barreto, que 

queria transformar o tupi em língua oficial do Brasil para recuperar o instinto de nacionalidade. No Brasil 

de hoje já seria um avanço se as pessoas passassem a usar, entre outros exemplos, a palavra "entrega" 

em vez de "delivery". 

(FOLHA DE S. PAULO - 20/10/97) 
 

As palavras destacadas em “DIANTE DE QUALQUER coisa que O aproxima do estrangeiro” classificam-

se, respectivamente, como 

a) locução adverbial – pronome relativo – pronome demonstrativo. 

b) locução prepositiva – pronome indefinido – artigo definido. 

c) advérbio de lugar – pronome relativo – pronome pessoal. 

d) locução prepositiva – pronome indefinido – pronome pessoal 

e) advérbio de lugar – pronome indefinido – artigo definido. 
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6. Como dizemos concordo com as ideias,  

devemos dizer: “as ideias com que concordo  

são sempre as menos radicais”. 

As ideias que 

concordo são 

sempre as 

menos radicais. 

MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA. Menas: o certo do errado, o errado do certo. São Paulo, 2010. Catálogo de exposição. p. 

29. 

 

A ocorrência de frases como “As ideias que concordo são sempre as menos radicais” é comum na 

conversa espontânea de falantes do português brasileiro. Considerando as informações do quadro, 

assinale a alternativa em que o emprego do pronome relativo esteja adequado à modalidade escrita 

formal da língua portuguesa. 

a) O livro o qual a autora foi premiada está esgotado. 

b) Este é o livro que eu falei dele ontem. 

c) O livro cujo o autor foi premiado está esgotado. 

d) O livro do qual falamos ontem está esgotado. 

 

7.              A arqueologia não pode ser desvencilhada de seu caráter aventureiro e romântico, cuja melhor 

imagem talvez seja, desde há alguns anos, as saborosas aventuras do arqueólogo Indiana Jones. Pois 

bem, quando do auge do sucesso de Indiana Jones, o arqueólogo brasileiro Paulo Zanettini escreveu 

um artigo no Jornal da Tarde, de São Paulo, intitulado “Indiana Jones deve morrer!”. Para ele, assim 

como para outros arqueólogos profissionais, envolvidos com um trabalho árduo, sério e distante das 

peripécias das telas, essa imagem aventureira é incômoda. 

O fato é que o arqueólogo, à diferença do historiador, do geógrafo ou de outros estudiosos, 

possui uma imagem muito mais atraente, inspiradora não só de filmes, mas também de romances e 

livros os mais variados. 

Bem, para usar uma expressão de Eça de Queiroz, “sob o manto diáfano da fantasia” escondem-

se as histórias reais que fundamentaram tais percepções. A arqueologia surgiu no bojo do Imperialismo 

do século XIX, como um subproduto da expansão das potências coloniais europeias e dos Estados 

Unidos, que procuravam enriquecer explorando outros territórios. Alguns dos primeiros arqueólogos de 

fato foram aventureiros, responsáveis, e não em pequena medida, pela fama que se propagou em torno 

da profissão. 

Adaptado de Pedro Paulo Funari, Arqueologia 

 

Assinale a alternativa correta. 

a) O pronome relativo “cuja” refere-se à palavra “arqueologia”, denotando sentido de possessividade. 

b) Em “há alguns anos” a forma verbal também pode ser escrita sem a letra “h” inicial. 

c) Pelas novas regras de ortografia, a palavra “auge” também pode ser escrita na forma “auje”. 

d) É opcional o emprego do acento indicador de crase em “à diferença”. 

e) A expressão “tais percepções” refere-se às imagens descritas em romances de Eça de Queiroz. 
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8. Assinale a alternativa correta quanto ao emprego do pronome relativo.  

a) Aquele era o homem do qual Miguel devia favores.  

b) Eis um homem de quem o caráter é excepcional.  

c) Refiro-me ao livro que está sobre a mesa.  

d) Aquele foi um momento onde eu tive grande alegria.  

e) As pessoas que falei são muito ricas.  

 

9. Leia um trecho do poema de Cora Coralina.  

 

Se temos de esperar,  

que seja para colher a semente boa 

que lançamos hoje no solo da vida (...)  

 

A palavra destacada, nesse fragmento, morfologicamente, classifica-se como um:  

a) artigo definido, pois determina o substantivo.  

b) artigo indefinido, pois indetermina o substantivo.  

c) advérbio, pois atribui uma circunstância ao verbo.  

d) pronome pessoal, pois designa a pessoa do discurso.  

e) pronome relativo, pois refere-se a um termo anterior.  

 

10. Em que opção utilizou-se corretamente o pronome relativo? 

a) Admiro as pessoas as quais os filhos são gentis e educados a qualquer tempo.  

b) A adolescência é a idade onde as pessoas apresentam conflitos existenciais.  

c) César é o profissional a quem confiei a educação e o futuro dos meus filhos.  

d) A prova em cujos textos nos baseamos foi aplicada há dois anos por esta instituição.  

e) Não é possível domesticar animais a quem não se ame verdadeiramente.  
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Gabarito 

1. A  

O pronome “lhe” substitui objeto indireto e, no caso dos verbos “concluir” e “ajustar”, temos objeto direto 

como complemento. Assim, não se deve empregar o “lhe”; Como o nome do livro foi mencionado 

anteriormente (“O espírito da ficção científica”), deve-se utilizar o pronome demonstrativo “esse”, que 

retoma termos anteriormente mencionados; A primeira ocorrência da palavra “que” é uma conjunção; O 

pronome “este” anunciaria um termo que viria a seguir. No caso, já foi mencionado o autor. Assim, não é 

possível efetuar a substituição.  

 

2. E  

Os pronomes utilizados evitam a repetição dos substantivos aos quais se referem. “que” substitui “arco”, 

“que” substitui setas, “que” substitui olhos. 

 

3. D 

A palavra “todos” engloba os demais sujeitos em um só. Daí o caráter resumitivo. 

 

4. B 

A ideia de conglomerado vem do sentido da repetição da palavra “outra” que expressa a sensação de 

continuidade, de fileiras de casas sem fim. 

 

5. D  

A expressão “diante de” é uma locução prepositiva porque possui valor de preposição, “qualquer” é um 

pronome indefinido e “o”, nesse caso, funciona como um pronome pessoal oblíquo.  

 

6. D  

As demais alternativas apresentam desvios gramaticas que, se corrigidos, ficariam: (a) Pelo qual; (b) de 

que falei; (c) cujo autor.  

 

7. A  

O verbo “haver” não pode ser grafado sem “h”; Não há qualquer regra que preveja a grafia “auje”; “Como 

há a junção da preposição “a” com o artigo feminino que antecede o substantivo “diferença”, é necessário 

o uso da crase; A expressão refere-se às percepções que as pessoas têm dos arqueólogos, encarando-

os como aventureiros.  

 

8. C  

As expressões deveriam ser substituídas por: (a) ao qual; (b) cujo; (d) em que; (e) de que.  

 

9. E  

O termo “que” está retomando a expressão “semente boa” do verso anterior. Assim, o verso “que 

lançamos hoje no solo da vida” pode ser substituído por “Lançamos a semente boa no solo da vida”.  

 

10. C  

As expressões corretas para as alternativas são: (a) cujos; (b) na qual; (d) cujos; (e) os quais.  
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Funções inorgânicas: óxidos 

 

Resumo 

 

Óxidos são compostos binários (2 elementos) nos quais o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. 

Por exemplo: H2O, CO2 , Fe2O3 , SO2 , P2O5 etc. 

 

Existem compostos binários com oxigênio onde ele não é o mais eletronegativo, então não pode ser 

considerado um óxido, são eles: 

OF2 e O2F2 que são considerados sais, pois nesse caso o flúor é o elemento mais eletronegativo, saindo assim 

da definição de óxidos. 

 

Classificação dos óxidos 

 

Óxidos básicos: São óxidos que reagem com a água, produzindo uma base, ou reagem com um ácido, 

produzindo sal e água, geralmente óxidos onde o metal tem nox +1,+2 ou +3. 

 

Exemplo: 

 

 

Nomenclatura dos óxidos básicos 

Quando o elemento forma apenas um óxido, nomeamos com a palavra óxido + o nome do elemento, exemplo: 

 

 

Caso o elemento forme mais de um óxido (nox variável), acrescentamos o sufixo ico(maior nox) ou oso 

(menor nox) ao nome do metal em questão, exemplo: 

 

 

Podemos representar também com nome escrito com algarismos romanos: 
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Outra forma de nomear os óxidos é usando algarismos romanos, exemplo: 

Fe2O3: Óxido de ferro III 

FeO: Óxido de ferro II 

CuO: Óxido de cobre II 

Cu2O: Óxido de cobre I 

 

Óxidos ácidos ou anidridos: São óxidos que reagem com a água, produzindo um ácido, ou reagem com uma 

base, produzindo sal e água, onde o nox do metal (nox possíveis: +5, +6 ou + 7) ou com qualquer ametal 

(excluindo os ametais dos óxidos neutros). 

 

Exemplo: 

 

 

O nome anidrido vem do fato desse tipo de óxido ter a capacidade absorver água e forma seu respectivo 

ácido. 

 

Exemplo:   SO3 + H2O → H2SO4   

Anidrido sulfúrico, óxido de enxofre IV ou trióxido de enxofre + água → Ácido sulfúrico 

 

Nomenclatura dos óxidos ácidos 

 

 

Obs1 : Quando o elemento possuir 4 anidridos diferentes, ou seja, 4 nox diferentes 

 

Nox+1: Anidrido Hipo....oso 

Nox +3: Anidrido....oso 
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Nox +5: Anidrido....ico 

Nox +7: Anidrido Per....ico 

 

Exemplos: 

Cl2O: Anidrido Hipocloroso 

Cl2O3: Anidrido cloroso 

Cl2O5: Anidrido clórico 

Cl2O7: Anidrido Perclórico 

 

Obs2: Quando o óxido tem apenas um um anidrido, usa-se a terminação ico. 

Exemplo: 

CO2 — anidrido carbônico  

B2O3 — anidrido bórico 

 

Obs3: Podemos usar a terminação já citada utilizando números romanos ou os prefixos mono,di,tri... 

 

Obs4: Alguns anidridos podem reagir com quantidades crescentes de água (hidratação crescente), 

produzindo ácidos diferentes. É o caso do anidrido fosfórico (P2O5 ). 

 

 

 

Óxidos anfóteros: Podem se comportar ora como óxido básico, ora como óxido ácido, onde o metal pode ter 

nox +3 ou +4(exceção do Zn,Pb,Sn) ou o oxigênio estar ligado a um ametal(excluindo os ametais dos óxidos 

neutros). 

 

 

Os óxidos anfóteros são, em geral, sólidos, iônicos, insolúveis na água. Os mais vistos em provas ou 

vestibulares são: 

 ZnO; Al2O3; SnO ; SnO2 ; PbO ; PbO2; As2O3; As2O5; Sb2O3 e Sb2O5 . 
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Nomenclatura dos óxidos anfóteros 

A nomenclatura é idêntica à dos óxidos básicos:  

ZnO —óxido de zinco  

SnO2 —óxido estânico ou óxido de estanho IV, ou dióxido de estanho  

SnO —óxido estanoso ou óxido de estanho II, ou (mono) óxido de estanho 

 

Óxidos neutros: São óxidos que não reagem com água, nem com ácidos nem com bases. Existem muito 

poucos óxidos com essa classificação, os exemplos mais comuns são:  

 

CO - monóxido de carbono 

N2O -óxido nitroso 

NO - óxido nítrico 

 

Obs: Muitos autores consideram a água(H2O) um óxido neutro.  

 

Óxidos duplos, mistos ou salinos: São óxidos que se comportam como se fossem formados por dois outros 

óxidos, do mesmo elemento químico, onde seu nox equivale a 8/3. 

Exemplo: 

 

Para dar nome aos óxidos duplos, mistos ou salinos, devemos seguir esta regra: 

Tetraóxido + de + nome do elemento + tri = nome do elemento ligado ao Oxigênio 

  

Exemplos: 

Fe3O4 = Tetraóxido de triferro 

Pb3O4 = Tetraóxido de trichumbo 

Mn3O4 = Tetraóxido de trimanganês 

 

Peróxidos: São óxidos que reagem com a água ou com ácidos diluídos, produzindo água oxigenada (H2O2). 

Exemplo: 

 

A nomenclatura é feita com a própria palavra peróxido. Por exemplo:  

Na2O2 - Peróxido de sódio 

 

E os peróxidos mais comuns são os de hidrogênio, e utilizando metais da família 1A e 2A. 

 

Superóxidos: São óxidos onde o nox do oxigênio é -½ (ao invés do comum -2), além de serem formados 

por esses compostos são formados por metais alcalinos e metais alcalinos terrosos. 

A nomenclatura dos superóxidos baseia-se na seguinte regra:  

Superóxido + de + nome do elemento que acompanha o oxigênio 
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Exemplo: 

K2O4: Superóxido de potássio 

Na2O4: Superóxido de sódio 

CaO4: Superóxido de cálcio 

MgO4:Superóxido de magnésio 

SrO4: Superóxido de estrôncio 

 

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

 

 

 

  

https://dex.descomplica.com.br/enem/quimica/extensivo-enem-funcoes-inorganicas-oxidos/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=quimica&utm_term=funcoes-inorganicas
https://dex.descomplica.com.br/enem/quimica/extensivo-enem-funcoes-inorganicas-oxidos/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=quimica&utm_term=funcoes-inorganicas
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Exercícios 

 

1. A água da chuva é naturalmente ácida devido à presença do gás carbônico encontrado na atmosfera. 

Esse efeito pode ser agravado com a emissão de gases contendo enxofre, sendo o dióxido e o trióxido 

de enxofre os principais poluentes que intensificam esse fenômeno. Um dos prejuízos causados pela 

chuva ácida é a elevação do teor de ácido no solo, implicando diretamente a fertilidade na produção 

agrícola de alimentos. Para reduzir a acidez provocada por esses óxidos, frequentemente é utilizado o 

óxido de cálcio, um óxido básico capaz de neutralizar a acidez do solo. 

As fórmulas moleculares dos óxidos citados no texto são, respectivamente,  

a) 2CO, SO, SO  e 2CaO .     

b) 2 2 3CO , SO , SO  e CaO.     

c) 2 2 3CO , S O, S O  e CaO.     

d) 2 3CO, SO , SO  e 2CaO .   

e)  2 2 3CO , S O, S O  e 2CaO .  
   

 

2. Diferentes sedimentos podem ser misturados à água e, dependendo de sua natureza, podem formar 

soluções, emulsões, ou mesmo uma lama. No caso do mais recente desastre ambiental, ocorrido em 

uma barragem em Mariana, no interior de Minas Gerais, o que vazou para o ambiente foi uma lama que 

percorreu cerca de 600 km  até chegar ao mar, no litoral do Espírito Santo. Mesmo misturando-se à 

água do Rio Doce e depois à água do mar, os sedimentos não se separaram da água para se depositar 

no solo, provavelmente porque interagem com água.  

 

Com base no conhecimento de Química e considerando a região onde se originou o acidente, pode-se 

afirmar corretamente que os sedimentos são provenientes de uma região marcada por  

a) serras e cristas do complexo Gnáissico-Magmático e a lama contém majoritariamente areia e 
óxidos metálicos.    

b) planícies quaternárias com a presença de falésias vivas e a lama contém majoritariamente argila 
e óxidos metálicos.    

c) serras e cristas do complexo Gnáissico-Magmático e a lama contém majoritariamente argila e 
óxidos metálicos.    

d) planícies quaternárias com a presença de falésias vivas e a lama contém majoritariamente areia e 
óxidos metálicos.    

e) planícies quaternárias com a presença de falésias vivas e a lama contém majoritariamente argila 
e óxidos ametálicos.    
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3. Considere os seguintes óxidos: CaO,  CO,  2N O,  2CO ,  2NO  e 2K O.  

Dentre os óxidos citados, aqueles que interagem com água originando soluções aquosas com pH 7  

a 25 C  são  

a) 2N O  e 2NO     

b) CaO  e 2K O     

c) 2K O  e 2N O     

d) 2CO  e 2NO     

e) CaO  e CO     
   

 

4. Os metais de transição constituem o grande bloco da parte central da Tabela Periódica. Os óxidos 

formados por metais de transição são muito importantes na indústria de pigmentos de tintas. Assinale 

a alternativa que contém apenas óxidos de metais de transição do bloco d  da Tabela Periódica.  

a) 2 3CdS e Fe O     

b) 2 3 2A O e Na O     

c) 2 3 2 3Cr O e Co O     

d) 3 4 2ZnO e Mn (PO )     

e) 2 2 3Ti O e A O     

   

5. A emissão de óxidos ácidos para a atmosfera vem crescendo cada vez mais nas últimas décadas. Eles 

podem ser emitidos através de fontes naturais, tais como a respiração vegetal e animal, erupções 

vulcânicas e decomposição de restos vegetais e animais. No entanto, o fator agravante é que alguns 

óxidos ácidos são liberados também na combustão de combustíveis fósseis, como os derivados do 

petróleo (gasolina, óleo diesel etc.). 
FOGAÇA. J. “Óxidos e chuva ácida”. Brasil Escola. Disponível em: <http://www.brasilescola.com/quimica/Oxidos-chuva-

Acida.htm>. 

Sobre óxidos ácidos e suas implicações ambientais, é CORRETO afirmar que:  

a) óxidos ácidos são substâncias moleculares, formadas, principalmente, pelo enxofre e pelo 
nitrogênio e que, ao entrarem em contato com a água, reagem formando ácidos, por exemplo, 
sulfuroso, sulfúrico, nítrico e nitroso.     

b) o gás carbônico 2(CO )  e o monóxido de carbono (CO)  são exemplos de óxidos que reagem com 

a água, formando ácidos.    

c) óxidos ácidos são substâncias iônicas, formadas pela ligação de metais (principalmente alcalinos 
e alcalinos terrosos) com o oxigênio.    

d) o trióxido de enxofre neutraliza o hidróxido de sódio na proporção molar de 1:1.     

e) a chuva ácida é a responsável direta pelo fenômeno conhecido como efeito estufa, cujo 
agravamento eleva as temperaturas médias de nosso planeta.    
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6. Os combustíveis fósseis, que têm papel de destaque na matriz energética brasileira, são formados, 

dentre outros componentes, por hidrocarbonetos. 

A combustão completa dos hidrocarbonetos acarreta a formação de um óxido ácido que vem sendo 

considerado o principal responsável pelo efeito estufa. 

A fórmula química desse óxido corresponde a  

a) CO2    

b) SO3    

c) H2O    

d) Na2O   

e) CO   
 

 

7. Os óxidos de metais de transição podem ter caráter ácido, básico ou anfótero. Assinale a opção que 

apresenta o caráter dos seguintes óxidos: CrO,  2 3Cr O  e 3.CrO   

a) Ácido, anfótero, básico    

b) Ácido, básico, anfótero    

c) Anfótero, ácido, básico    

d) Básico, ácido, anfótero    

e) Básico, anfótero, ácido    
   

 

8. Representado pela fórmula química CO,  o monóxido de carbono é um gás incolor e inodoro 

proveniente da combustão incompleta de combustíveis fósseis (carvão mineral, petróleo e gás natural). 

Se inalado em altas concentrações pode matar por asfixia. Isso ocorre porque, ao ser inspirado, o 

monóxido de carbono é capaz de estabelecer ligações químicas altamente estáveis com a hemoglobina 

das hemácias, formando a carboxiemoglobina (HbC),  o que as impossibilita de transportar oxigênio 

em todo o processo de respiração. 
Disponível em: http://www.infoescola.com/quimica/monoxido-de-carbono/. 

O óxido citado no trecho anterior pode ser classificado como óxido  

a) ácido.    

b) básico.    

c) neutro.    

d) anfótero.  

e) salino.   
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9. Leia o texto para responder à(s) questão(ões) 
A infraestrutura das cidades deve contar com uma série de serviços, entre eles oferecer uma água de 

qualidade para a população, cujo tratamento desta pode ser auxiliado, inicialmente, com a adição de 

CaO,  em seguida adiciona-se 2 4 3A (SO ) ,  que reage com o OH−  formando o precipitado 3A (OH) .  

A água então, é filtrada e clorada. Durante o processo de cloração, ocorre a seguinte reação: 

 

2(g) 2 (l) 3 (aq) (aq) (aq)C 2H O H O C HC O+ −+ → + +  

Considerando as informações do texto, é correto afirmar que:  

a) o CaO  é classificado como óxido básico    

b) o CaO  é um composto covalente    

c) o HC O  apresenta ligações covalentes apolares    

d) o gás cloro é uma molécula polar    

e) o cloro no HC O  apresenta Nox  igual a 1−     

 

 
10. A utilização de chuveiros que funcionam com aquecedor a gás requer uma série de cuidados, entre eles 

a boa ventilação do local em que está instalado, do local do banho e a manutenção rigorosa do 

aquecedor. Sem esses cuidados, a combustão do gás pode ser incompleta e gerar um gás 

extremamente venenoso que pode levar as pessoas à morte – vários casos já ocorreram no Brasil. Esse 

gás, que reage com a hemoglobina do sangue, impedindo o transporte de oxigênio para as células, é o  

a) dióxido de carbono.    

b) monóxido de carbono.    

c) monóxido de carbono.    

d) metano.    

e) butano.    
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Gabarito 

 

1. B 

dióxido de carbono (gás carbônico): 2CO  

dióxido de enxofre: 2SO  

trióxido de enxofre: 3SO  

óxido de cálcio: CaO    

 

2. C 

A areia sofre sedimentação e se deposita no fundo da mistura. 

Tendo em vista que os sedimentos não se separaram da água, ou seja, não sofreram decantação, conclui-

se que a argila presente nos sedimentos é formada, basicamente, por silicatos de alumínio e óxidos 

metálicos (ferro e manganês), compostos que tendem a formar suspensões.   

 

3. B 

pH 7  a 25 C  implica em soluções básicas.  

Os óxidos dos grupos 1 e 2 da classificação periódica reagem com água formando soluções aquosas 

básicas ou alcalinas, ou seja, são classificados como óxidos básicos. 

 

Dentre os óxidos citados, vem: 

2 2

2 2

CaO H O Ca(OH)

K O H O 2 KOH

+ →

+ →
   

 

4. C 

Óxidos são compostos binários onde o elemento mais eletronegativo é o oxigênio. Os metais de transição 

são os compostos pertencentes a família B da Tabela Periódica. Assim, satisfazem essas condições os 

compostos: 2 3Cr O  e 2 3Co O .    

 

5. A 

a) Correta. Óxidos ácidos ao reagirem com água formam ácidos, observe: 

3 2 2 3

1
2 2 2 2 42

2 2 2 3

SO H O H SO

SO O H O H SO

2NO H O HNO HNO

+ →

+ + →

+ → +
 

b) Incorreta. O monóxido de carbono (CO),  por ser um óxido neutro, ao reagir com água, não formará 

um óxido ácido, somente o dióxido de carbono 2(CO )  por ser óxido ácido. 

c) Incorreta. Óxidos ácidos são compostos formados por ametais, formando, portanto, ligações 
covalentes. 

d) Incorreta. A proporção será 1:2: 

3 2 4 2SO 2NaOH Na SO H O+ → +
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e) Incorreta. Os principais agentes causadores do efeito estufa são os óxidos ácidos como, por 

exemplo, 2CO ,  2NO  e 3NO .    

 

6. A 

A reação de combustão completa dos hidrocarbonetos formam dióxido de carbono (CO2) um óxido ácido 

e água, conforme a reação: 

x y 2 2 2C H O CO H O+ → +    

 

7. E 

A acidez aumenta com a elevação do número de oxidação do cromo: 

2 3 3

elevação do Nox

2 3

3

Cr O Cr Cr O O O Cr O O O

2 2 3 3 2 2 2 6 2 2 2

CrO Cr O CrO

2 3 6

Conclusão :

CrO : caráter básico

Cr O : caráter anfótero

CrO : caráter ácido

+ − + + − − − + − − −

+ + +

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→    

 

8. C 

O monóxido de carbono (CO) é classificado como óxido neutro (não reagem com água, nem ácidos, nem 

bases) juntamente com o NO e 2N O.    

 

9. A 

a) Correta. O óxido de cálcio é classificado como um óxido básico, assim como todos os elementos da 
família dos metais alcalinos e alcalinos terrosos, esses óxidos ao regirem com água formarão uma 
base. 

2 2CaO H O Ca(OH)+  

b) Incorreta. O cálcio é um metal, formando, uma ligação iônica. 

c) Incorreta. Cada ligação, por ser entre átomos diferentes é do tipo covalente polar. 

d) Incorreta. O gás cloro 2(C ),  é uma molécula apolar, pois possui geometria linear entre átomos iguais. 

e) Incorreta. O nox do cloro será +1. 
1 1 2

HC O
+ + −

   

 

10. B 

Esse gás, que reage com a hemoglobina do sangue, formando a carboxihemoglobina, impedindo o 

transporte de oxigênio para as células, é o monóxido de carbono.   
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Número de oxidação (nox) 

 

Resumo 

 

O NOX é a carga que um elemento adquire depois de realizar qualquer tipo de ligação para atingir a 

estabilidade (regra do octeto) ou de se manter no seu estado fundamental. 

Em compostos iônicos, número de oxidação (Nox) é a própria carga elétrica do íon, ou seja, o número 

de elétrons que o átomo perdeu ou ganhou.  

No caso dos compostos covalentes, não ter perda ou ganho de elétrons, pode estender o conceito de 

número de oxidação, dizendo que seria a carga elétrica teórica que o átomo iria adquirir se houvesse quebra 

da ligação covalente, ficando os elétrons com o átomo mais eletronegativo. 

Para calcularmos o nox dos elementos de uma substancia devemos igualar a soma das cargas à 0. 

Caso seja um íon devemos igualar a soma dos nox a carga do íon. E em substâncias simples o nox é sempre 

igual a 0.  

Exemplos (Na2CO3 e K2Cr2O7): 

 

Ou exemplo no caso dos íons (MnO4
- e NH4

+): 
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Elementos com número de oxidação fixo 

 

Nox variável 

Alguns elementos de transição (família B) tem nox variável, ou seja, depende com quem ele está ligado, a 

seguir temos uma lista dos mais comuns:  

 

 

Número de oxidação compostos orgânicos  

Etanol               Ácido acético 
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Vamos considerar cada carbono separadamente. Primeiro o carbono 1: 

 

Não há diferença de eletronegatividade, porque é uma ligação entre dois carbonos, portanto, nenhum deles 

ganha ou perde elétrons nessa ligação e não há interferência no Nox do carbono 1. 

Considerando as perdas e ganhos de elétrons do carbono 1, temos: 

Etanol: 

Ganhos: 3eletrons de cada hidrogênio; 

Perdas: 2 elétrons para cada oxigênio; 

Total:  Ficou com 1 elétrons a mais, assim, seu Nox = - 1 

Ácido acético: 

Ganhos: 1 elétrons de cada hidrogênio; 

Perdas: 4 elétrons para cada oxigênio; 

Total:  Ficou com 3 elétrons a menos, assim, seu Nox = +3 

Agora vamos considerar o Nox do carbono 2,que é o mesmo tanto no etanol quanto no ácido acético: 

 

Ganhos: 3 elétrons de cada hidrogênio; 

Perdas: Nenhuma; 

Total:  Ficou com 3 elétrons a mais, assim, seu Nox = -3 

 
 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dex.descomplica.com.br/enem/quimica/extensivo-enem-numero-de-oxidacao-nox-/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=quimica&utm_term=numero-de-oxidacao
https://dex.descomplica.com.br/enem/quimica/extensivo-enem-numero-de-oxidacao-nox-/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=quimica&utm_term=numero-de-oxidacao
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Exercícios 

 

1. Recentemente, foram realizados retratos genéticos e de habitat do mais antigo ancestral universal, 

conhecido como LUCA. Acredita-se que esse organismo unicelular teria surgido a 3,8  bilhões de anos 

e seria capaz de fixar 2CO ,  convertendo esse composto inorgânico de carbono em compostos 

orgânicos.  
Para converter o composto inorgânico de carbono mencionado em metano 4(CH ),  a variação do NOX 

no carbono é de:  

a) 1 unidades.     

b) 2  unidades.    

c) 4  unidades.     

d) 6  unidades.     

e) 8  unidades.     

   

 

2. O sal marinho é composto principalmente por NaC , 2MgC ,  2CaC ,  e contém traços de mais de 84  

outros elementos. 
Sobre os sais citados e os elementos químicos que os compõem, é correto afirmar que  

a) o Nox do Magnésio é 2.+     

b) o Cloro nestes sais tem Nox 1.+     

c) o sódio é um metal alcalino terroso.    

d) os sais são formados por ligações covalentes.    

e) Cloro tem Nox +6 nestes sais. 
   

   

3. A chuva ácida ocorre quando existe na atmosfera uma alta concentração de óxidos de enxofre 2(SO )  

e óxidos de nitrogênio 2 2 5(NO, NO , N O )  que, quando em contato com a água em forma de vapor, 

formam ácidos como o 3HNO  e 2 4H SO .  

Os Nox do nitrogênio e do enxofre, nestes ácidos, são respectivamente  

a) 5+  e 6.+     

b) 5+  e 4.+     

c) 3+  e 6.+     

d) 6+  e 4.+     

e)  3+  e 4.+     
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4. A água sanitária, água de cândida ou água de lavadeira, é uma solução aquosa de hipoclorito de sódio, 
utilizada como alvejante. 
O sal presente nessa solução apresenta na sua estrutura o átomo de cloro com Nox igual a:  

a) zero    
b) 1 +    
c)  
d) 1 -    
e) 2 +    
f) 2 -    

   

5. Em estações de tratamento de água, é feita a adição de compostos de flúor para prevenir a formação 
de cáries. Dentre os compostos mais utilizados, destaca-se o ácido fluossilícico, cuja fórmula molecular 
corresponde a 2 6H SiF .  

O número de oxidação do silício nessa molécula é igual a:  

a) 1+     

b) 2+     

c) 4+     

d) 6+     

e) 5+  
 

6. Assinale a opção que contém o número de oxidação do crômio no composto 3 4 2[Cr(NH ) C ] .+   

a) Zero.    

b) + 1.    

c) + 2.    

d) + 3.    

e) + 4.    
   

7. Em 2012, cientistas criaram condições em laboratório para que bactérias produzissem ouro de 24 
quilates. As bactérias extremófilas Cupriavidus metallidurans crescidas na presença de cloreto de ouro, 
que seria tóxico para a maioria dos seres vivos, sobrevivem porque convertem essa substância em ouro 
metálico. 
Sabendo-se que a fórmula do cloreto de ouro é 3AuC  ou 2 6Au C ,  conclui-se que o número de 

oxidação do ouro nessa molécula é  

a) 6+     

b) 3+     

c) 1+     

d) 1−     

e) 3−     
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8. Substâncias que contêm um metal de transição podem ser oxidantes. Quanto maior o número de 
oxidação desse metal, maior o caráter oxidante da substância. 
Em um processo industrial no qual é necessário o uso de um agente oxidante, estão disponíveis apenas 

quatro substâncias: FeO, 2Cu O,  2 3Cr O  e 4KMnO .  

A substância que deve ser utilizada nesse processo, por apresentar maior caráter oxidante, é:  

a) FeO    

b) 2Cu O     

c) 2 3Cr O     

d) 4KMnO   

e) 3NaHCO ,  
  

9. Dióxido de chumbo, 2PbO , composto empregado na fabricação de baterias automotivas, pode ser 

obtido em laboratório a partir de restos de chumbo metálico pela seguinte sequência de reações: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )3 3 2s aq   g2 aq
Pb 2 CH COOH Pb CH COO H+ → +  

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( )

3 2 2 3 2aq aq s aq2 aq

3 2aq g

Pb CH COO C 2 Na CO PbO 2 NaC  

2 NaCH COO 2CO

+ + → + +

+
 

No conjunto das duas reações (reação global), partindo-se de Pb(s) e chegando-se a ( )2 sPbO , o 

número de oxidação do chumbo varia de  

a) 0 para + 3.    

b) 0 para + 4.    

c) + 3 para + 4.    

d) − 2 para − 4.    

e) − 4 para 0.    

 
10. O ferro, na presença de ar úmido ou de água que contém gás oxigênio dissolvido, se transforma num 

produto denominado ferrugem que não tem fórmula conhecida, mas que contém a substância 2 3Fe O .  

O número de oxidação do ferro do composto acima citado é  

a) 0     

b) 1+     

c) 2+     

d) 3+     

e) 5+  
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Gabarito 

 

1. E 
Conversão

2 4

Conversão

1 1 1 14 2 2 4

Redução4 4

8 unidades

CO CH

C O O C H H H H

C 8e C

+ + + ++ − − −

+ − −

⎯⎯⎯⎯⎯→

⎯⎯⎯⎯⎯→

+ ⎯⎯⎯⎯⎯→

   

 

2. A 

a) Correta. 

2 1

2MgC
+ −

 

b) Incorreta. O Nox do cloro nestes sais é de 1,−  segundo a regra, os halogênios quando em compostos 

binários apresenta carga 1.−  

c) Incorreta. O sódio pertence ao 1º grupo da tabela periódica, portanto, ao grupo dos metais alcalinos. 

d) Incorreta. Os sais que apresentam metais em suas fórmulas são formados, em sua maioria, por 
ligações iônicas.   

 

3. A 
6 2 81

3 2 4HNO H S O

5 6

− + −+

 

+ +

   

 

4. B 

Hipoclorito de sódio = NaClO 

  NaClO 

+1+x-2 = 0 

x = +1 

 

5. C 

2 6

1 1 1 1 1 1 1 1x

H SiF

H H Si F F F F F F

1 1 x 1 1 1 1 1 1 0

x 4

+ + − − − − − −+

+ + + − − − − − − =

= +

   

 

 

 

6. D 

Teremos: 
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3 4 2
x 2( 1)4(0)

[Cr (NH ) C ]

x 0 2 1

x 3

+

−

+ − = +

= +

   

 

7. B 

O número de oxidação do ouro é três. 

3AuC

Au C C C

3 1 1 1+ − − −

   

 

8. D 

Quanto maior o número de oxidação desse metal, maior o caráter oxidante da substância. 

2

2 3

4

FeO Fe = +2; O = -2

Cu O Cu = +1; O = -2

Cr O Cr 3; O 2

KMnO K 1; Mn 7; O 2





 = + = −

 = + = + = −

 

 

A substância que deve ser utilizada nesse processo, por apresentar maior caráter oxidante, é o 

= +4KMnO (Mn 7).    

 

9. B 

− − − − − −

− − − − − − +

2Pb PbO

0 4
 

 

10. A 
6 2 81

3 2 4HNO H S O

5 6

− + −+

 

+ +
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Estratégias predador-presa 

 

Resumo 

 

Da mesma maneira como os predadores têm suas estratégias e adaptações para a caça, as presas também 

possuem suas adaptações para fugir da predação. Dependendo da relação entre predador e presa, esta 

pode tentar se esconder, escapar ou lutar. 

 

• PLANTAS: defesa com espinhos e substâncias químicas 

 

 

 

• COLORAÇÃO CRÍPTICA: o animal combina sua cor com a do ambiente onde vive. 

  

 

 

• MIMETISMO: animais sem defesas químicas e palatáveis imitam a coloração de animais que 

possuem essas características. 

 

 

• MIMETISMO MULLERIANO: Duas ou mais espécies impalatáveis (não comestíveis) se imitam, 

formando um grupo de espécies parecidas que reforçam para os predadores que aquele padrão de 

cor e forma está associado a um gosto ruim. 



 
 

 

 

2 

Química 
 

• MIMETISMO BATESIANO: Os animais tentam se parecer com outros de espécies diferentes que têm 

gosto ruim ou são venenosos. 

 

• CAMUFLAGEM: seres assemelham-se com o ambiente em que vivem. Podem ser classificados como 

homocromia ou homotipia. 

• Homocromia: os organismos apresentam padrões de coloração que são geneticamente fixado: 

possuem cor semelhante a areia, folhas, galhos ou outras estruturas, tornando-os parecidos com o 

meio. 

 

 

 

• Homotipia: é a camuflagem pelo chamado “comportamento de decoração”. O organismo é 

semelhante a alguma estrutura do ambiente em que vive.  

 

 

• APOSEMATISMO: animais não-palatáveis, tóxicos ou venenosos anunciam que possuem gosto ruim 

através de coloração de alerta, conhecida como coloração aposemática. 

 

• COMPORTAMENTO DEIMÁTICO: comportamento de intimidação que certos animais adotam como 

defesa contra seu predador. 
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Exercícios 

 

1. Muitos predadores e presas se utilizam de suas cores como uma estratégia de sobrevivência e, desta 

forma, executam com sucesso suas atividades, como nos exemplos a seguir: 

I. O bicho-pau, um inseto encontrado nas regiões tropicais e subtropicais do mundo inteiro, é 

totalmente inofensivo e possui movimentos lentos. Por apresentar forma e cor semelhantes a 

galhos de árvores, pode passar horas paralisado, sem que seja notado. 

II. Uma espécie de aranha (Myrmarachne plataleoides) imita o tamanho, cor, formato e, até mesmo, o 

comportamento de uma formiga agressiva e de gosto ruim, para se proteger e minimizar as 

chances de ser devorada por predadores. 

III. Membros de uma família de anfíbio (Dendrobatidae) apresentam colorido intenso e produzem 

toxinas potentes que se encontram na pele. Algumas tribos indígenas da América do Sul utilizam 

estas toxinas na ponta das flechas para capturar pequenos animais.  

 

Os três exemplos tratam, respectivamente, das seguintes estratégias de defesa: 

a) Mimetismo, mimetismo, camuflagem. 

b) Camuflagem, mimetismo, coloração de advertência. 

c) Camuflagem, camuflagem, mimetismo. 

d) Mimetismo, camuflagem, coloração de advertência. 

 

2. 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 

 

3. O mimetismo a uma característica adaptativa que pode influenciar positivamente nas chances de 

sobrevivência. Nessa condição, uma espécie apresenta uma característica de outra espécie que a não 

comestível e/ou não palatável. Como exemplo de seres que se utilizam dessa estratégia de 

sobrevivência, há 

a) inseto cuja forma e coloração assemelham-se a folhas de arvores em estado de decomposição. 

b) a raposa-do-artico, que apresenta pelagens diferentes para a estação do inverno e estação do verso. 

c) o cavalo-marinho, que apresenta projeções no corpo que lembram as algas entre as quais eles 

vivem. 

d) a falsa-coral, que apresenta a coloração similar a da coral-verdadeira apesar de ser pouco 

peçonhenta. 

e) o camaleão, que muda a sua coloração assumindo as cores predominantes do local onde se 

encontra. 
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4. Na Califórnia surgiram minúsculos insetos, originários do Oriente Médio, que se tornaram uma praga; 

eles estão destruindo centenas de plantas, causando problemas ambientais que os cientistas 

americanos não conseguem controlar. O que pode explicar a adaptabilidade dos insetos é:  

a) os insetos adquiriram resistência aos inseticidas devido ao uso diário desses produtos.  

b) o ambiente californiano não tem predadores ou parasitas desses insetos e estes são resistentes 

aos inseticidas.  

c) a capacidade reprodutiva dos insetos é baixa, mas eles estão camuflados, o que anula a ação dos 

inseticidas.  

d) os insetos são predadores de outros insetos, o que os torna mais resistentes aos inseticidas.  

e) os insetos ingeriram o inseticida e adquiriram resistência a eles, e por competição, eliminaram os 

outros insetos que buscavam o mesmo alimento. 

 

5. No intervalo da aula de Biologia, um aluno contou a seguinte piada: Dois cervos conversavam e 

passeavam pela mata quando um deles gritou: - Uma onça!!! Vamos correr!!! Ao que o outro respondeu: 

- Não adianta correr, ela é mais veloz que qualquer um de nós. - Eu sei. Mas a mim basta ser mais veloz 

que você. O diálogo entre os cervos exemplifica um caso de  

a) competição interespecífica.  

b) competição intraespecífica.  

c) seleção natural.  

d) irradiação adaptativa.  

e) mimetismo. 

 

6. Mimetismo é um termo utilizado em biologia, a partir da metade do século XIX, para designar um tipo 

de adaptação em que uma espécie possui características que evoluíram para se assemelhar com as 

de outra espécie. As observações do naturalista Henry Walter Bates, estudando borboletas na 

Amazônia, levaram ao desenvolvimento do conceito de mimetismo batesiano. 

É correto afirmar que o mimetismo batesiano é uma adaptação em que 

a) a fêmea de algumas espécies de inseto é imitada por flores que se beneficiam da tentativa de 

cópula do macho para sua polinização. 

b) uma espécie apresenta características que a assemelham ao ambiente, dificultando sua 

localização por outras espécies com as quais interage. 

c) um modelo inofensivo é imitado por um predador para se aproximar o suficiente de sua presa a 

ponto de capturá-la. 

d) um modelo tóxico ou perigoso é imitado por espécies igualmente tóxicas ou perigosas. 

e) um modelo tóxico ou perigoso é imitado por espécies palatáveis ou inofensivas. 
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7. O bicho-pau, inseto do grupo dos gafanhotos, tem forma semelhante a um graveto. Outros insetos são 

parecidos com folhas devido à sua forma e coloração. Esse fenômeno em que animais apresentam 

grande semelhança com o ambiente onde vivem, o que facilita esconderem-se de predadores ou presas, 

é chamado de   

a) mutualismo.         

b) camuflagem.         

c) protocooperação.         

d) mimetismo.         

e) inquilinismo. 

 

8. A adaptação que ocorre com determinados tipos de borboletas, cujas espécies palatáveis apresentam 

um padrão de coloração que a disfarça como impalatável, enquanto em outros casos diversas espécies 

impalatáveis convergem na aparência, cada uma ganhando proteção derivada de sua similaridade com 

as outras espécies é denominada de 

a) camuflagem.         

b) mimetismo.         

c) seleção estabilizadora.         

d) seleção artificial. 

 

9. Em uma caminhada pela mata atlântica, Ribossomildo esclarece que as espécies da floresta 

apresentam tipos de adaptações. Um desses tipos, diz ele, é o MIMETISMO. Esse fenômeno é 

exemplificado pela  

a) capacidade da erva-de-passarinho de sugar a seiva bruta de plantas nas quais se fixa.  

b) associação entre algas e fungos, a qual dá origem aos líquens.  

c) semelhança entre gafanhotos e folhas, quanto ao formato e à coloração.  

d) variação da cor dos caracóis, o que nos permite distingui-los dentro do seu habitat natural. 

 

10. A foto abaixo mostra o “sapo de chifre” em meio a folhas no chão da Mata Atlântica. 
 

 
 

a) Que nome se dá a esse tipo de adaptação ao substrato de repouso? Cite uma vantagem dessa 

adaptação. 

b) Diferentemente do “sapo de chifre”, alguns anfíbios venenosos apresentam coloração chamativa e 

contrastante com o ambiente. O aspecto chamativo da coloração pode beneficiar um predador de 

anfíbios? Explique.  
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Gabarito 
 

1. B 

As características descritas em cada idem estão de acordo com a letra ‘b’. 
 

2. D 

É uma relação desarmônica, uma vez que o homem provocou a caça e ameaça a extinção, 

interespecífica pois os dois organismos são de espécies diferentes e predação: o homem é o predador 

(caça). 
 

3. D 

A falsa coral é a única que podemos perceber o mimetismo. Os demais animais usam a camuflagem 

para se protegerem. 
 

4. B 

A resposta mais plausível para esse acontecimento é  baseada nesses insetos não possuírem 

predadores ou pragas que os afetem e controle sua população e, os abusos de inseticida fez com que, 

através da seleção natural, os indivíduos mais resistentes sobrevivessem e passagem seus genes às 

gerações.   
 

5. C 

O diálogo dos cervos exemplifica um caso de seleção natural, em que os mais adaptados, ou seja, que 

possuem alguma vantagem sobre o outro, no caso dos cervos, é que terá maior chance de sobreviver ao 

ataque de um predador.  

 

6. E 

Esse modelo de mimetismo é caracterizado quando uma espécie imita a outra espécie que é tóxica ou 

intimidadora, para se proteger. 
 

7. B 

A semelhança que um animal possui com o ambiente onde vive é chamada de camuflagem. 
 

8. B 

As características descritas no enunciado dão as características do mimetismo. 
 

9. C 

Mimetismo é a capacidade que algumas espécies têm  de mudar a cor ou a forma para ficar parecido 

com outro organismo, a fim de se proteger. 
 

10. a) Camuflagem. Imitar o ambiente em que vive permite ao anfíbio passar despercebido por seus 

predadores. A camuflagem é uma vantagem adaptativa que garante ao animal mais chances de 

sobrevivência e reprodução. 

b) A coloração de aviso que aparece em anfíbios venenosos beneficia seus predadores. Ao evitarem 

esses animais, os predadores não correm o risco de perder a vida pelo efeito do veneno presente na 

pele desses animais.   
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Geometria molecular, interações intermoleculares e polaridade: 

aprofundamento 
 

Resumo 

 

Teoria da repulsão dos pares eletrônicos 

 

A Teoria da Repulsão dos Pares Eletrônicos de Valência (TRPEV) → Força de repulsão entre os  pares 

eletrônicos ligantes ou não, do átomo central. Eles tendem a manter a maior distância possível entre si, porém, 

as forças de repulsão eletrônica não são suficientes para que a ligação entre os átomos seja rompida, logo, 

podemos observar essa distância no ângulo formado entre eles. 

 

Tipos de nuvens eletrônicas: 

 

 

 

Geometria Molecular 
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Exemplos de fórmula estrutural: 

 

1) Linear 

 

 

2) Trigonal plana 

 

 

3) Angular 

 

 

 

4) Tetraédrica 

 

 

5) Piramidal 

 

 

 

OBS: Toda substância com 2 elementos tem geometria linear, não existe átomo central. 

OBS2: Existem mais dois tipos de geometria, não muito abordadas no vestibular comum, porém podem 

aparecer: 
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a) Bipirâmide trigonal 

 

Exemplo: PCl5 

 

 

b)Octaédrica 

 

Exemplo: SF6 
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Polaridade das ligações 

 

1. Ligação Iônica 

 

Nas ligações iônicas, a transferência de elétrons é definitiva, logo, ocorre a formação de íons positivos 

(cátions) e íons negativos (ânions), portanto, As ligações iônicas são sempre POLARES. 

 

2. Ligação Covalente 

 

a. Nas ligações formadas por átomos com a mesma eletronegatividade, os elétrons são igualmente atraídos 

pelos núcleos, portanto, não haverá formação de polos. 

 

Exemplo: Cl2 

 

(Cl – Cl) → ∆en = 3,0 – 3,0 → ∆en = 0 

 

OBS: As ligações formadas por átomos de mesma eletronegatividade são ligações covalentes APOLARES. 

b. Se a ligação for entre átomos com diferentes eletronegatividades, haverá também diferentes densidades 

eletrônicas, cuja densidade maior será sempre ao redor do átomo de maior eletronegatividade. 

 

Exemplo: HBr 

 

(H – Br) → ∆en = 2,8 – 2,1 → ∆en = 0,7 
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Polaridade das moléculas 

 

As moléculas podem ser classificadas em moléculas polares e apolares. Analisando o que chamamos de 

momento dipolar elétrico(μ), ou seja, a diferença de eletronegatividade ou a soma dos vetores de cada ligação 

polar que existe na molécula.  

 

• Molécula apolar: μ = 0  

• Molécula polar: μ ≠ 0  

 

Exemplo:  

 

eletronegatividade do oxigênio =3,5 

CO2: 3,5 -3,5 = 0 

 

 

 

H2O 

 

 

O oxigênio da água possui dois pares de elétrons que não se ligam a nada, logo esse pares “empurram” as 

ligações O-H para baixo, formando assim um ângulo entre eles. Os vetores não se anulam como na molécula 

de CO2 . 

 

Dipolo induzido 

 

As forças de dipolo induzido são de fraca intensidade e ocorrem entre moléculas apolares ou entre átomos 

de gases nobres quando estes se aproximam, o que causa repulsão* entre suas eletrosferas. Essa repulsão 

provoca um movimento dos elétrons, que vão se acumular numa única região da molécula ou do átomo, 

deixando a região oposta com deficiência de carga negativa. Cria-se assim um dipolo. A molécula ou o átomo 

em que se formou o dipolo induz as outras moléculas ou átomos da substância a formar dipolos também, 

dando origem a uma pequena força de atração elétrica entre elas. 

 



 
 

 

 

6 

Química 
 

Dipolo permanente  

 

As forças de dipolo permanente são forças de intensidade média e ocorrem entre moléculas polares. 

Estabelecem-se de tal forma que o átomo com caráter parcial negativo de uma molécula é atraído pelo átomo 

com caráter parcial positivo da outra molécula. Para substâncias na fase sólida, a formação do dipolo 

permanente orienta a posição de cada molécula no espaço, formando os cristais dipolares. Um exemplo é o 

brometo de hidrogênio, HBr, na fase sólida, cujo cristal dipolar se encontra ilustrado ao lado. As forças de 

dipolo permanente são bem mais fortes que as de dipolo induzido. Por isso, a energia necessária para separar 

as moléculas ligadas por dipolo permanente é maior. Isso faz com que substâncias cujas moléculas são 

unidas por forças de dipolo permanente tenham maiores pontos de fusão e de ebulição do que aquelas cujas 

moléculas são unidas por forças de dipolo induzido (comparando substâncias de valores aproximados de 

massa molar). 

 

Ligações de hidrogênio  

 

As ligações de hidrogênio são forças de intensidade alta. Ocorrem quando a molécula possui um átomo de 

hidrogênio ligado a um átomo de flúor, de oxigênio ou de nitrogênio (elementos muito eletronegativos). A 

“ligação” é formada pela atração entre o átomo de hidrogênio (polo +) de uma molécula e o átomo de flúor, 

oxigênio ou nitrogênio (polo –) de outra molécula. Esse tipo de ligação forma cristais dipolares. Por ser uma 

força de atração muito intensa, a energia necessária para separar as moléculas que fazem ligação de 

hidrogênio é bem alta, por isso os pontos de fusão e de ebulição são proporcionalmente altos. Outro dado 

interessante é que essa força é responsável pelo comportamento anômalo da água, ou seja, no estado de 

agregação sólido a água é menos densa do que no estado de agregação líquido (o contrário do que ocorre 

com a maioria das outras substâncias). Isso ocorre porque na fase sólida as ligações de hidrogênio fazem 

com que as moléculas de água se arranjem em uma estrutura hexagonal bem rígida, como mostra a ilustração 

ao lado e, dessa forma, ocupem um espaço bem maior do que ocupariam na fase líquida, livres de tal rigidez. 

É por esse motivo que o gelo flutua na água. No fluoreto de hidrogênio, HF, essa força se manifesta de modo 

tão intenso que muitos cientistas preferem representar essa substância pela fórmula H2F2 ou até mesmo (HF) 

n , em que n representa um número muito grande e indeterminado de moléculas interligadas (praticamente 

uma macromolécula) 

 

 

IMPORTANTE!!! 

 

Ligação Íon-dipolo 

A interação íon-dipolo envolve um íon e uma molécula polar, de forma que as cargas que possuam caráter 

atrativo se aproximam. Portanto, quanto maior a carga do íon relativamente ao dipolo, maior a intensidade 

da ligação (melhor será a atração). 
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Exercícios 

 

1. Considerando-se os elementos químicos e seus respectivos números atômicos ( )H Z 1 ,=  ( )Na Z 11 ,=  

( )C Z 17=  e ( )Ca Z 20 ,=  assinale o que for correto.  

(01) No composto 2CaC  encontra-se uma ligação covalente polar.    

(02) No composto NaC  encontra-se uma ligação iônica.    

(04) No composto 2C  encontra-se uma ligação covalente polar.    

(08) No composto 2H  encontra-se uma ligação covalente apolar.    

SOMA: (   ) 

  

2. Os átomos dos elementos Na (Z 11),=  O (Z 8)=  e H (Z 1)=  combinam-se formando compostos. 

Sobre o assunto, assinale o que for correto.  

(01) Dois átomos de H  podem ligar-se a um átomo de O,  formando uma molécula com geometria 

linear.    

(02) A ligação química existente entre O  e H,  no composto NaOH,  é uma ligação covalente.    

(04) Átomos de Na e H formam uma ligação covalente no composto NaH.     

(08) A ligação química existente entre Na  e O  no composto 2Na O  é do tipo iônica.    

(16) No composto NaOH,  a força intermolecular é do tipo dipolo instantâneo-dipolo induzido ou 

dispersão de London.     

SOMA: (   ) 

   

3. A amônia líquida 3(NH ),  utilizada em máquinas de refrigeração, pode ser transformada em gás e 

decomposta nos gases 2N  e 2H .  Sobre o assunto, assinale o que for correto.  

Dados: N(Z 7); H(Z 1)= =   

(01) A decomposição da amônia é uma transformação física em que os gases 2N  e 2H  são formados 

por ebulição.    

(02) A interação intermolecular que mantém as moléculas de amônia unidas é chamada de forças de 

dispersão de London.     

(04) A passagem da amônia líquida para o estado gasoso é uma transformação física chamada de 

vaporização.     

(08) A amônia é uma molécula constituída de ligações covalentes e possui geometria molecular 

piramidal.    

SOMA: (    )  
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4. O gelo seco é o dióxido de carbono 2(CO )  solidificado, utilizado em sistemas de refrigeração. Sobre o 

dióxido de carbono, assinale o que for correto.  

Dados: C (Z 6);=  O (Z 8)=    

(01) Os íons que compõem o 2CO  promovem a solidificação do gás.     

(02) A molécula de 2CO  é formada por duplas ligações.     

(04) A força intermolecular que promove a interação entre suas moléculas é do tipo dipolo-dipolo.     

(08) A ligação química existente entre seus átomos é a ligação covalente.    

(16) A geometria das moléculas é angular, semelhante à geometria das moléculas da água.    

SOMA: (  )   

 

5. O gelo seco corresponde ao dióxido de carbono no estado sólido. Suas aplicações são as mais 

variadas, desde efeitos especiais em shows à conservação de alimentos. Neste último caso, seu uso é 

preferencial quando comparado ao gelo comum (água no estado sólido).  

 

O texto acima cita duas substâncias compostas e um estado físico da matéria.  

a) Por que o 2CO  sólido é chamado de gelo seco?  

b) Por meio da geometria da molécula, diferencie a água do 2CO .  Justifique sua resposta.   

   

6. O homem é capaz de detectar até 10 mil odores, pois possui cerca de 300 receptores específicos que 

podem ser acionados em diferentes combinações. Assim, conseguimos distinguir perfeitamente o 

cheiro de uma floricultura do cheiro de uma peixaria. Essa distinção dos cheiros resulta da interação 

de moléculas que provocam odor com o receptor, sendo que essa interação depende, dentre outros 

fatores, da geometria da molécula. 

 

Com base nessas informações, assinale o que for correto.  

(01) A amônia (NH3), substância que lembra odor de peixe, tem suas moléculas unidas por ligações de 

hidrogênio.    

(02) O ângulo de ligação em uma molécula de ácido cianídrico (HCN) pode ser definido como ângulo 

raso, enquanto, na molécula de dióxido de enxofre (SO2), o ângulo de ligação pode ser definido como 

ângulo obtuso.    

(04) O trifluoreto de fósforo (PF3) possui geometria trigonal plana e o ângulo de suas ligações 

corresponde a 120°, que é a medida do ângulo interno de um triângulo equilátero.    

(08) A substância H2S é responsável pelo cheiro de ovo podre. Essa substância possui ângulo de 

ligação próximo de 105°, devido à repulsão dos pares de elétrons não compartilhados.    

(16) O ácido valérico (C5H10O2), responsável pelo cheiro de chulé, possui maior ponto de ebulição do 

que o ácido butírico (C4H8O2), responsável pelo cheiro de vômito.    

SOMA: (   )  
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7. Dadas as substâncias representadas abaixo, com relação às ligações químicas envolvidas nessas 

moléculas e os tipos de interações existentes entre as mesmas, assinale o que for correto. 

 

2 2 4 3H O CO CC NH C F  

 

(01) Todas as moléculas apresentam ligações covalentes polares.     

(02) Nas substâncias 2H O  e 3NH  ocorrem interações do tipo ligação de hidrogênio.     

(04) As moléculas 2CO  e 4CC  são apolares.     

(08) As moléculas de 2CO  e C F  apresentam uma geometria molecular linear, enquanto a 2H O  

apresenta geometria molecular angular.     

(16) Todas as moléculas apresentam interações do tipo dipolo-permanente – dipolo permanente.    

SOMA: (    ) 

  

8. As espécies 2CO ,  2NO  e 2SO  são gases em condições normais de temperatura e de pressão. 

Assinale a(s) alternativa(s) correta(s) em relação a essas três espécies químicas.  

(01) Elas são espécies químicas moleculares.     

(02) Elas são espécies químicas polares.    

(04) Apenas uma delas possui geometria molecular linear.     

(08) Pelo menos uma delas possui geometria molecular trigonal plana.     

(16) Apenas uma delas possui um par de elétrons não ligantes no átomo central.     

SOMA: (    ) 

   

9. Os átomos por meio de ligações químicas podem perder, receber ou compartilhar elétrons a fim de 

adquirir estabilidade. Quando temos a formação de moléculas, essas podem ser polares ou apolares. 

Isso está diretamente relacionado com a geometria e a polarização das ligações, as quais apresentam 

uma direção, um sentido e uma intensidade. 

 

Sobre esse assunto, assinale o que for correto.  

(01) A molécula de 2N  possui uma ligação covalente tripla, e cada átomo de nitrogênio possui um par 

de elétrons livre.    

(02) Considerando a aproximação dos núcleos de dois átomos de hidrogênio, pode-se dizer que essa 

aproximação possui resultante vetorial nula.    

(04) Na molécula de diclorometano 2 2(CH C )  as ligações carbono-hidrogênio apresentam o mesmo 

sentido e a mesma intensidade que as ligações carbono-cloro.    

(08) A molécula de 2CO  possui ligação covalente polar e o vetor momento de dipolo resultante na 

molécula é nulo.     

(16) Na molécula de 2NO  os átomos compartilham elétrons e cada átomo fica com oito elétrons na 

camada de valência.    

SOMA: (   )  
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10. Sabe-se que compostos constituídos por elementos do mesmo grupo na tabela periódica possuem 

algumas propriedades químicas semelhantes. Entretanto, enquanto a água é líquida em condições 

normais de temperatura e pressão (CNTP), o sulfeto de hidrogênio, também chamado de gás sulfídrico, 

como o próprio nome revela, é gasoso nas CNTP. 

a) Tendo em vista a posição dos elementos na tabela periódica, escrever a configuração eletrônica 

da camada de valência dos átomos de oxigênio e de enxofre. 

b) Considerando as forças intermoleculares, explicar as diferenças entre os pontos de ebulição das 

moléculas de 2H O e 2H S . 

c) Desenhe a estrutura de Lewis para o 2H S  e preveja a geometria dessa molécula. 

d) Que tipo de ligação química ocorre nos compostos 2H O e 2H S ?  
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Gabarito 

 

1. 02 + 08 = 10.  

Análise das afirmações: 

01) Incorreta. No composto 2CaC  encontra-se uma ligação iônica.   

02) Correta. No composto NaC  encontra-se uma ligação iônica.   

04) Incorreta. No composto 2C  encontra-se uma ligação covalente apolar.   

08) Correta. No composto 2H  encontra-se uma ligação covalente apolar.   

 

2. 02 + 08 = 10. 

[01] Incorreta. Dois átomos de H  podem ligar-se a um átomo de O,  formando uma molécula com 

geometria angular 2(H O).  

[02] Correta. A ligação química existente entre O  e H,  no composto NaOH,  é uma ligação covalente 

simples (O H).−  

[04] Incorreta. Átomos de Na e H formam uma ligação iônica no hidreto + −NaH (Na H ).  

[08] Correta. A ligação química existente entre Na  e O  no composto 2Na O  é do tipo iônica 

2(Na Na O ).+ + −  

[16] Incorreta. No composto NaOH,  a força de atração é eletrostática.      

 

3. 04 + 08 = 12. 

Análise das afirmações: 

[01] Incorreta: A decomposição (transformação química) da amônia produz 2N  e 2H :  

3(g) 2(g) 2(g)2 NH N 3 H→ + . 

[02] Incorreta: A interação intermolecular que mantém as moléculas de amônia unidas no estado líquido 

é chamada de ligações de hidrogênio (pontes de hidrogênio). 

[04] Correta: A passagem da amônia líquida para o estado gasoso é uma transformação física chamada 

de vaporização ou gaseificação: 3( ) 3(g)NH NH .→  

[08] Correta: A amônia é uma molécula constituída de ligações covalentes e possui geometria molecular 

piramidal.   
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4. 02 + 08 = 10. 

[01] Incorreta. A solidificação do 2CO  ocorre devido à alteração de pressão e temperatura. 

[02] Correta. A molécula de 2CO  é formada por duplas ligações (O C O)= = .   

[04] Incorreta. A força intermolecular que promove a interação entre suas moléculas é do tipo dipolo 

induzido-dipolo induzido.    

[08] Correta. A ligação química existente entre seus átomos (carbono e oxigênio) é a ligação covalente.   

[16] Incorreta. A geometria das moléculas de 2CO  é linear.   

 

5. a) O 2CO  sólido é chamado de gelo seco, pois absorve calor durante a mudança de estado e 

consequentemente a temperatura do sistema diminui provocando o resfriamento do meio. 

sublimação
2 2CO (s) calor CO (g)+ ⎯⎯⎯⎯⎯⎯→  

b) A água é uma molécula angular (geometria das nuvens de elétrons tetraédrica) e o dióxido de 

carbono (geometria das nuvens de elétrons linear) é uma molécula linear. 

 

   
 

6. 01 + 02 + 08 + 16 = 27. 

A amônia (NH3), substância que lembra odor de peixe, tem suas moléculas unidas por ligações de 

hidrogênio (N–H). 

 

O ângulo de ligação em uma molécula de ácido cianídrico (HCN) pode ser definido como ângulo raso 

(180°), enquanto, na molécula de dióxido de enxofre (SO2), o ângulo de ligação pode ser definido como 

ângulo obtuso (mede mais de 90° e menos de 180°). 

 

O trifluoreto de fósforo (PF3) possui geometria piramidal. 

 

A substância H2S (geometria angular) é responsável pelo cheiro de ovo podre. Essa substância possui 

ângulo de ligação próximo de 105°, devido à repulsão dos pares de elétrons não compartilhados. 

 

O ácido valérico (C5H10O2), maior massa e nuvem eletrônica, responsável pelo cheiro de chulé, possui 

maior ponto de ebulição do que o ácido butírico (C4H8O2), responsável pelo cheiro de vômito.   
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7. 01 + 02 + 04 + 08 = 15. 

[01] Correta. Todas as moléculas apresentam ligações covalentes polares, pois a diferença de 

eletronegatividade entre os átomos ligados (de dois em dois) envolvidos em todas as moléculas é 

diferente de zero. 

[02] Correta. Nas substâncias 2H O  e 3NH  ocorrem interações do tipo ligação de hidrogênio devido à 

presença de hidrogênio ligado a oxigênio e a hidrogênio ligado a nitrogênio, o que gera grande diferença 

de eletronegatividade. 

Exemplo para a água: 

   

 

[04] Correta. As moléculas 2CO  e 4CC  são apolares, pois o vetor momento dipolo elétrico resultante 

nestas estruturas é nulo. 

 

    

 

[08] Correta. As moléculas de 2CO  e C F  apresentam uma geometria molecular linear, enquanto a 

2H O  apresenta geometria molecular angular.    

 

 

[16] Incorreta. As moléculas C F  apresentam interações do tipo dipolo-permanente – dipolo 

permanente, pois são polares e não fazem ligações de hidrogênio.   
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8. 01 + 04 + 16 = 21. 

[01] Correta. Elas são espécies químicas moleculares, ou seja, são exemplos de moléculas.    

[02] Incorreta. 2CO  á apolar, 2NO  e 2SO  são polares.  

 

[04] Correta. Apenas a molécula de 2CO  possui geometria molecular linear.    

 

[08] Incorreta. 2CO  é linear, 2NO  e 2SO  são angulares. 

 

[16] Correta. Apenas o 2SO  possui um par de elétrons não ligantes no átomo central.    

   
 

9. 01 + 02 + 08 = 11. 

Análise das afirmações: 

[01] Correta. 

A molécula de 2N  possui uma ligação covalente tripla, e cada átomo de nitrogênio possui um par de 

elétrons livre.   

 

[02] Correta. 

Considerando a aproximação dos núcleos de dois átomos de hidrogênio, pode-se dizer que essa 

aproximação possui resultante vetorial nula.   

 

[04] Incorreta. 

Na molécula de diclorometano, geometria tetraédrica, 2 2(CH C )  as ligações carbono-hidrogênio não 

apresentam o mesmo sentido e a mesma intensidade que as ligações carbono-cloro.   
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[08] Correta. 

A molécula de 2CO  possui ligação covalente polar (a eletronegatividade de Linus Pauling do carbono é 

diferente do oxigênio) e o vetor momento de dipolo resultante na molécula é nulo ( R 0= ).    

 

[16] Incorreta. 

Na molécula de 2NO  os átomos compartilham elétrons e o átomo de nitrogênio fica com sete elétrons 

na camada de valência (molécula ímpar).   

 

10. a) 
2 2 4 2 4

8O 1s 2s 2p  C.V 2s 2p .=  =
 

2 2 6 2 4 2 4
16S 1s 2s 2p 3s 3p C.V 3s 3p=  =  

  

b) Embora ambos possuam ligações polares (intensas), somente as moléculas de água, possuem 

interações do tipo pontes ou ligações de hidrogênio, que ocorre quando o oxigênio se liga diretamente 

ao F, O, N; que é considerada a mais forte das interações intermoleculares. Isso explica o fato do ponto 

de ebulição da água ser maior que do ácido sulfídrico 2H S.  

 

c) Angular 

 

 

 

d) Ambas apresentam ligações covalente entre seus átomos.   
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Geometria molecular, interações intermoleculares e polaridade: 

exercícios 
 

Exercícios 

 

1. Considere a tabela a seguir e selecione a(s) proposição(ões) que relaciona(m) corretamente a forma 

geométrica e a polaridade das substâncias citadas: 

 

 
 
(01) H2O: angular e polar.  
(02) CO2: linear e apolar.  
(04) CCl4: trigonal e polar.  
(08) NH3: piramidal e polar.  
(16) CCl4: tetraédrica e apolar. 
SOMA: (   ) 
 

2. A água é uma das moléculas responsáveis pela vida na forma que conhecemos. 

Sobre a estrutura e composição dessa molécula, faça o que se pede. 
 

Considere: 1
2M(H O) 18 g mol−=  

23Constante de Avogadro 6,0 10=   

 
a) Represente a fórmula estrutural da molécula mostrando a posição relativa dos átomos e dos 

elétrons não ligantes na estrutura. 
b) Calcule a porcentagem, em massa, de hidrogênio na molécula de água. 
c) Calcule a massa de uma molécula de água. 
 
 

3. Das estruturas abaixo: 

 
 
representam substâncias apolares:  
a) I e II  
b) I e III  
c) II e III  
d) II e IV 
e) III e IV 
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4. Relacione a fórmula, a forma geométrica e a polaridade a seguir, assinalando a opção CORRETA:  

a) Fórmula – CO2; Forma Geométrica – linear; Polaridade – polar.  
b) Fórmula – CCl4; Forma Geométrica – tetraédrica; Polaridade – polar.  
c) Fórmula – NH3; Forma Geométrica – piramidal; Polaridade – apolar.  
d) Fórmula – BeH2; Forma Geométrica – linear; Polaridade – apolar. 
 
 

5. (Considere os seguintes compostos, todos contendo cloro: BaCl2; CH3Cl; CCl4 e NaCl. Sabendo que o 

sódio pertence ao grupo 1, o bário ao grupo 2, o carbono ao grupo 14, o cloro ao grupo 17 da Tabela 

Periódica e que o hidrogênio tem número atômico igual a 1, apresente a fórmula estrutural para os 

compostos covalentes e identifique a molécula que apresenta momento dipolar resultante diferente de 

zero (molécula polar). 

 

6. O enxofre é um elemento químico que pode formar dois óxidos moleculares: SO2 e SO3. 

Nomeie a geometria dessas moléculas. Explique, ainda, por que apenas o SO2 é solúvel em água.  
 
 

7. O iodo elementar, em condições ambientes, é um sólido marrom, pouco solúvel em água, porém 

bastante solúvel em n-hexano. Isso se deve ao fato de que:  

a) a água somente dissolve compostos iônicos.  
b) n-hexano é apolar como o iodo.  
c) iodo é uma substância composta, assim como o n-hexano.  
d) a água não dissolve compostos covalentes.  
e) n-hexano é mais polar que a água. 
 
 

8. O carro flex pode funcionar com etanol ou gasolina, ou com misturas desses combustíveis. A gasolina 

comercial brasileira é formada por uma mistura de hidrocarbonetos e apresenta, aproximadamente, 25 

% de etanol anidro em sua composição, enquanto o etanol combustível apresenta uma pequena 

quantidade de água, sendo comercializado como etanol hidratado. 

 
a) Do ponto de vista das interações intermoleculares, explique, separadamente: (1) por que a gasolina 

comercial brasileira, apesar de ser uma mistura de hidrocarbonetos e etanol, apresenta-se como 
um sistema monofásico; e (2) por que o etanol combustível, apesar de ser uma mistura de etanol 
e água, apresenta-se como um sistema monofásico. 

b) Em um tanque subterrâneo de gasolina comercial houve uma infiltração de água. Amostras do 
líquido contido no tanque, coletadas em diversos pontos, foram juntadas em um recipiente. 
Levando em conta as possíveis interações intermoleculares entre os componentes presentes no 
líquido, complete o desenho do recipiente na figura apresentada abaixo. Utilize, necessariamente, 
a legenda fornecida, de modo que fique evidente que houve infiltração de água. 
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9. Sobre a reação de decomposição da água equacionada abaixo, assinale o que for correto.  

 

2 ( ) 2(g) 2(g)2 H O 2 H O→ +  

 
(01) A água é uma substância composta e se decompõe em outras duas substâncias simples.     
(02) As moléculas de hidrogênio e de oxigênio formadas compõem uma mistura de substâncias 
simples.    
(04) O hidrogênio e o oxigênio podem originar, por reação química, outras substâncias simples.    
(08) Ligações de hidrogênio estão presentes tanto entre as moléculas reagentes como entre as 
moléculas dos produtos.   
SOMA: (   ) 
   

10. Dadas as substâncias representadas abaixo, com relação às ligações químicas envolvidas nessas 

moléculas e os tipos de interações existentes entre as mesmas, assinale o que for correto. 

 

2 2 4 3H O CO CC NH C F  

 
(01) Todas as moléculas apresentam ligações covalentes polares.     

(02) Nas substâncias 2H O  e 3NH  ocorrem interações do tipo ligação de hidrogênio.     

(04) As moléculas 2CO  e 4CC  são apolares.     

(08) As moléculas de 2CO  e C F  apresentam uma geometria molecular linear, enquanto a 2H O  

apresenta geometria molecular angular.     
(16) Todas as moléculas apresentam interações do tipo dipolo-permanente – dipolo permanente.    
SOMA: (   ) 
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Gabarito 

 

1. São corretas: 01, 02, 08 e 16 

(O1) H2O: angular e polar.  

(02) CO2: linear e apolar.  

(04) CCl4: tetraédrica e apolar.  

(08) NH3: piramidal e polar.  

(16) CCl4: tetraédrica e apolar. 

 

2. a) Teremos: 

 

 
 
b) Teremos: 

2H O 18g

18g

=

100%

 2g x%

x 11,11%=

 

 
c) Teremos: 

18g 236 10 moléculas

   x



23

1mol

x 3 10 g−= 

 

 

3. A 

 

 

4. A 

O = C = O   ---------   Linear   ------------  Apolar 
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5. CH3Cl 

 

 

6.  

 

O SO2, por ser um composto polar e pela regra “semelhante dissolve semelhante” ele irá se solubilizar 
em água. Já para o trióxido de enxofre (SO3) a resultante das forças é zero, portanto molécula apolar, 
não será solúvel em água.   
 

7. B 

I2 –> I – I -> Apolar 

 

n-hexano -> Apolar 

 

Semelhante dissolve semelhante 

 

8. a) (1) A parte apolar da molécula do etanol atrai os hidrocarbonetos que formam a gasolina. 

(2) O grupo OH presente na molécula do etanol faz ligações (ou pontes) de hidrogênio com a água. 
 
b) Teremos: 
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9. 01 + 02 = 03. 

 
Análise das afirmações: 
 
[01] Correta: A água é uma substância composta pelos elementos hidrogênio e oxigênio e se decompõe 

em outras duas substâncias simples: 2 2 2

Hidrogênio Oxigênio

2 H O 2 H 1O .→ +  

 
[02] Correta: As moléculas de hidrogênio e de oxigênio formadas compõem uma mistura de substâncias 
simples, ou seja, estas moléculas são formadas por apenas um tipo de elemento químico. 
 
[04] Incorreta: O hidrogênio e o oxigênio podem originar, por reação química, outras substâncias 
compostas. 
 

[08] Incorreta: Ligações de hidrogênio estão presentes entre as moléculas de água 2(H O)  no estado 

líquido.    
 
 

10. 01 + 02 + 04 + 08 = 15. 

[01] Correta. Todas as moléculas apresentam ligações covalentes polares, pois a diferença de 
eletronegatividade entre os átomos ligados (de dois em dois) envolvidos em todas as moléculas é 
diferente de zero. 

[02] Correta. Nas substâncias 2H O  e 3NH  ocorrem interações do tipo ligação de hidrogênio devido à 

presença de hidrogênio ligado a oxigênio e a hidrogênio ligado a nitrogênio, o que gera grande diferença 
de eletronegatividade. 
Exemplo para a água: 

   
[04] Correta. As moléculas 2CO  e 4CC  são apolares, pois o vetor momento dipolo elétrico resultante 

nestas estruturas é nulo. 
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[08] Correta. As moléculas de 2CO  e C F  apresentam uma geometria molecular linear, enquanto a 

2H O  apresenta geometria molecular angular.    

 

 
 
[16] Incorreta. As moléculas C F  apresentam interações do tipo dipolo-permanente – dipolo 

permanente, pois são polares e não fazem ligações de hidrogênio.   
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Ligação covalente: aprofundamento 

 

Resumo 

 

Esse tipo de ligação se dá por compartilhamento de um par de elétrons, sendo um elétron de cada 
átomo ou os dois elétrons do mesmo átomo. Há formação de moléculas, logo, esta ligação é também 
chamada de molecular. Ele acontece entre ametais ou entre o hidrogênio e um ametal, e entre hidrogênios. A 
diferença das eletronegatividades dos átomos envolvidos, geralmente, é menor que 1,7.  

Quando a diferença das eletronegatividades dos átomos envolvidos for igual a zero (∆en = 0), 
dizemos que a ligação covalente tem caráter apolar e quando a diferença das eletronegatividades for 
diferente de zero (∆en ≠ 0), dizemos que o caráter da ligação covalente é polar. 

Exemplo: 

O2 
Eletronegatividade:  O = 3,5   
∆en: 3,5 - 3,5 = 0 → ligação covalente apolar 
 
NH3 
Eletronegatividades:  N = 3,0 H = 2,1 
∆en: 3,0- 2,1 = 0,9 → ligação covalente polar 
 
OBS: Quando chamamos de ligação covalente dativa ou coordenada a ligação que ocorre entre um átomo 
que atinge a estabilidade eletrônica e outro que ainda necessita de dois elétrons para completar sua 
camada eletrônica, tendo assim os dois elétrons do compartilhamento vindo do mesmo átomo. Podemos 
representar esses pares de elétrons por uma seta. 

Exemplo: 

Usando o exemplo SO2, temos: 

 

A representação que mostra os elétrons como “x” é chamada de estrutura de Lewis. 
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PSIU!! 

Exceções à regra do octeto 

 

O berílio, o boro e o alumínio formam compostos estáveis com um número de elétrons inferior a 8, 
desobedecendo assim à regra do octeto. 

 

Embora a diferença de eletronegatividades seja maior que 1,7, no caso do BF3 a ligação não é iônica, pois 
trata-se da ligação entre ametais; portanto, ligação covalente polar. 

 

 

Principais características de compostos moleculares 

• Pontos de fusão e ebulição baixos. 

 

• à temperatura ambiente podem apresentar-se nos estados: sólido, líquido ou gasoso. 

 

• Não são bons condutores de corrente elétrica em solução aquosa. Porém alguns ácidos fortes, por 

exemplo, em meio aquoso sofrem ionização (formação de íons), tornando a solução condutora de corrente 

elétrica. 
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• Pontos de fusão e de ebulição menores que os dos compostos iônicos (as forças entre moléculas são 

menores porque não há a atração elétrica provocada pelos íons). 

 

• Pouca solubilidade em água. 

 

• Tendem a ser mais inflamáveis que os compostos iônicos (carbono e hidrogênio queimam facilmente e 

são encontrados em grande parte dos compostos covalentes). 
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Exercícios 

 

1. Em certas condições, a molécula de hidro gênio dissocia-se de acordo com a equação: 1 H - H(g) →  2 

H(g). Podemos afirmar que nessa dissociação ocorre:  

a) liberação de energia.  
b) absorção de energia.  
c) formação de íons.  
d) ganho de estabilidade.  
e) formação de ligação covalente. 
 

2. Os átomos dos elementos relacionados a seguir estabelecem entre si ligação(ões) covalente(s) para 

adquirir estabilidade. Forneça para cada caso a fórmula molecular, a estrutural e a eletrônica (de Lewis) 

das substâncias obtidas. Dados: 1H; 7N; 16S; 17CL; 35Br; 53I.  

a) H e Br  
b) CL e S 
c) N e I 
 

3. Quando pensamos em transformações químicas, podemos ser levados a crer que estas se passam 

sempre em laboratórios, mas a natureza é o maior “laboratório” que existe. No início, a Terra era apenas 

uma imensa bola de fogo que, ao longo dos tempos, foi sofrendo inúmeras alterações, de modo que 

hoje em dia pode ser considerada uma grande mistura química. Atualmente, um dos principais 

responsáveis pela constante alteração do planeta é o HOMEM e, muitas vezes, essas alterações são 

desastrosas. Uma delas é o EFEITO ESTUFA, provocado pelo uso excessivo de veículos automotivos 

(ninguém mais quer andar) e as queimadas, utilizadas para aumentar as áreas de cultivo. O planeta 

está aquecendo e isso é percebido por qualquer um. O clima mudou. Belém, por exemplo, não tem mais 

a (tradicional) chuva das duas da tarde. Aliás, em Belém quase não chove! Nossa terra está seca! O 

principal responsável pelo efeito estufa é o gás carbônico, em cuja estrutura encontramos: 

a) apenas ligações eletrovalentes. 
b) apenas ligações apolares. 
c) ligações covalentes. 
d) ligações coordenadas. 
e) ligações metálicas 
 

4. Duas substâncias sólidas, x e y, apresentam propriedades listadas na tabela adiante: 
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Baseado nestas afirmações, pode-se afirmar que: 
a) x é substância molecular e y é substância iônica. 
b) x é substância iônica e y é substância molecular. 
c) x é substância metálica e y é substância iônica. 
d) x e y são substâncias moleculares. 
e) x e y são substâncias iônicas. 
 
 

5. A fórmula molecular do provável composto formado entre átomos de hidrogênio (Z=1) e fósforo (Z=15) 

é: 

a) PH3 
b) FH3 
c) BH3 
d) ZH3 
e) H3F 
 

6. O elemento X forma com o oxigênio um óxido básico de fórmula XO, enquanto o elemento J forma com 

o oxigênio um óxido ácido de fórmula J2O. O composto formado pelos elementos X e J é 

a) metálico e apresenta fórmula mínima XJ. 
b) molecular e apresenta fórmula molecular X2J3. 
c) molecular e apresenta fórmula molecular XJ2. 
d) iônico e apresenta fórmula mínima X2J. 
e) iônico e apresenta fórmula mínima XJ2. 
 

7. Assinale a(s) alternativa(s) correta(s) a respeito da formação da ligação química entre átomos.  

(01) É possível sintetizar um composto contendo somente átomos de metais alcalinos e de metais 

alcalinos terrosos que apresente uma ligação covalente tripla.    

(02) Reações químicas exclusivamente entre halogênios podem gerar compostos iônicos estáveis.    

(04) A molécula de clorato de sódio apresenta ligações do tipo covalente e iônica.    

(08) Dentre os óxidos, é possível encontrar compostos moleculares e compostos iônicos.    

(16) Nos compostos 5 6 2 4PC , SF , NO, NO e XeF ,  os átomos de fósforo, enxofre, nitrogênio e 

xenônio não obedecem à regra do octeto.    

SOMA: (   ) 

   

8. Têm-se dois sistemas homogêneos, cloreto de sódio e água, que, ao serem misturados, formam um 

terceiro sistema homogêneo, conforme esquema abaixo. 
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Os tipos de ligação ou interação entre as entidades formadoras dos sistemas I, II e III são, 

respectivamente,  

a) I - ligação iônica; II - ligação covalente e ligação de hidrogênio; III - interação íon-dipolo, ligação 

covalente e ligação de hidrogênio.    

b) I - ligação iônica; II - ligação iônica, ligação covalente e ligação de hidrogênio; III - ligação de 

hidrogênio, ligação covalente e interação íon-dipolo.    

c) I - ligação covalente; II - ligação covalente e ligação de hidrogênio; III - ligação covalente, ligação 

iônica e ligação de hidrogênio.    

d) I - ligação metálica; II - ligação metálica, ligação covalente e ligação de hidrogênio; III - interação 

íon-dipolo, ligação covalente e ligação de hidrogênio.    

e) I - ligação covalente; II - ligação de hidrogênio e ligação covalente; III - ligação covalente, interação 

íon-dipolo e ligação de hidrogênio.    

 

9. Analise as propriedades físicas na tabela a seguir: 

 

 
 
Segundo os modelos de ligação química, A, B, C e D podem ser classificados, respectivamente, como: 
a) composto iônico, metal, substância molecular, metal. 
b) metal, composto iônico, composto iônico, substância molecular. 
c) composto iônico, substância molecular, metal, metal. 
d) substância molecular, composto iônico, composto iônico, metal. 
e) composto iônico, substância molecular, metal, composto iônico. 
 
 

10. As substâncias etano (C2H6), gás bromo (Br2), água(H2O) e cloreto de magnésio (MgCl2) apresentam 

seus átomos unidos, respectivamente, através de ligações: 

a) Covalentes, covalentes, covalentes e iônicas. 
b) Covalentes, iônicas, covalentes e iônicas. 
c) Metálicas, iônicas, iônicas e metálicas. 
d) Covalentes, covalentes, iônicas e iônicas. 
e) Covalentes, covalentes, iônicas e metálicas 
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Gabarito 

 

1. B 

O rompimento de uma ligação química é sempre um processo endotérmico (que ocorre com absorção de 

energia). 

 

2. Considerando o modelo da regra do octeto, temos:  

a) 1H: 1s1 – precisa compartilhar 1 elétron com outro átomo para completar sua primeira camada. 35Br: 

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p5 – precisa compartilhar 1 elétron com outro átomo para ficar com sua 

última camada completa (8 elétrons). 

 

 

b) 17CL: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 – precisa compartilhar 1 elétron com outro átomo para ficar com sua última 

camada completa (8 elétrons). 16S: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 – precisa compartilhar 2 elétrons com outro 

átomo para ficar com sua última camada completa (8 elétrons). 

 

 

c) 7N: 1s2 2s2 2p3 – precisa compartilhar 3 elétrons com outro átomo para ficar com sua última camada 

completa (8 elétrons). 53I – 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p5 – precisa compartilhar 1 elétron 

com outro átomo para ficar com sua última camada completa (8 elétrons). 

 

 

 

3. C 

O gás carbônico é o dióxido de carbono, composto formado por carbono e oxigênio, logo apresenta 

ligação covalente. 

 

4. B 

Analisando a solubilidade, o X apresenta-se como um composto polar (Solúvel em H2O) e o Y como um 

composto apolar (Solúvel em CCl4). Como em solução, o X conduz corrente elétrica e seu P.F. é maior 

que o do Y, podemos deduzir que X é uma substância iônica e Y é uma substância molecular. 

 

5. A 

P: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3  

Dado que o fosforo possui um orbital p semipreenchido, para que ocorra uma ligação que estabilize seu 

octeto precisa-se de 3 átomos de hidrogênio. Logo, PH3. 
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6. E 

Como o óxido básico é um composto iônico e o óxido ácido um composto covalente, então X é um metal 

e Y um ametal. Logo, o composto entre X e Y é iônico. 

XO → X2+ 

J2O → J+ 

Logo, XJ2. 

 

7. 04 + 08 + 16 = 28. 

[01] É impossível sintetizar um composto contendo somente átomos de metais alcalinos (+1) e de 

metais alcalinos terrosos (+2) que apresente uma ligação covalente tripla (+3; -3). 

 

[02] Reações químicas exclusivamente entre halogênios podem gerar compostos covalentes estáveis. 

 

[04] A molécula de clorato de sódio apresenta ligações do tipo covalente e iônica.  

3

cov alentes

iônicas

Na ( C O )+ −   

 

[08] Dentre os óxidos, é possível encontrar compostos moleculares (com ligações covalentes) e 

compostos iônicos (com ligações iônicas). 

 

[16] Nos compostos 5 6 2 4PC , SF , NO, NO e XeF ,  os átomos de fósforo, enxofre, nitrogênio e xenônio 

não obedecem à regra do octeto.   

5

6

2

4

PC : 10 elétrons de valência no fósforo.

SF :12 elétrons de valência noenxofre.

NO : 7 elétrons de valência no nitrogênio.

NO : 7 elétrons de valência no nitrogênio.

XeF : 12 elétrons de valência no xenônio.

   

 

8. A 

Teremos: 
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9. E 

Estados físicos nas temperaturas 25ºC e 1000ºC: 

A: Sólido; líquido 

B: Sólido; Gás 

C: Sólido; Sólido 

D: Sólido; Sólido 

 

A e D são compostos iônicos, pois são isolantes no estado sólido e condutores no estado líquido 

C é um metal, pois apresenta condutibilidade no estado sólido 

B é uma substância molecular, pois é isolante no estado sólido e devido aos baixos P.F e P.E. 

 

10. A 

C2H6, Br2, H2O compostos possuem ametal + ametal, logo são covalentes. 

MgCl2 composto possui metal + ametal, logo é iônico. 
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Exercícios sobre estrutura da dissertação 

 

Exercícios 

 

1. Faça o mesmo com o conjunto de períodos abaixo, retirados da introdução de um texto sobre a 

cidadania brasileira diante da corrupção. 

a) Entretanto, por mais que esse tipo de atitude dê a impressão de que a sociedade é refém das 

instituições políticas, nunca foi tão necessário reafirmar a cidadania.  

b) De fato, comportamentos como subornos, quebra de decoro e demagogia estão longe de ser raros, 

produzindo um desconforto que quase sempre leva à descrença.  

c) Cabe demonstrar o que deve ser feito por cada um, a fim de a sociedade transforme quem a 

governa. 

d) Quando se discute a situação da política brasileira, são poucos os que apresentam um mínimo de 

esperança. 

e) Afinal, para cada governante corrupto, existem milhões de cidadãos honestos.  

  

2. Alguns alunos, ao fazer o planejamento de suas redações, optam por criar uma tese bem definida, da 

qual derivam os argumentos — e sua sequência. A esse propósito, leia atentamente o exemplo a seguir, 

de uma redação nota 10 para o tema identidade da música brasileira: 

 

 Quem vai à História descobre logo que o samba não seria o mesmo sem os ritmos africanos e as 

danças latinas, o mesmo valendo para outros estilos “tipicamente” brasileiros. Por isso, acaba vendo 

como histeria o alarme diante da música americana nas rádios e lojas de CDs. Entretanto, a velocidade 

das influências, hoje, é realmente motivo de preocupação. Afinal, embora as trocas estejam na base de 

qualquer cultura, os excessos da globalização econômica precisam ser filtrados, a fim de que a música 

brasileira mantenha o mosaico que sustenta sua identidade. 

 

a) Identifique a tese do parágrafo acima. 

b) Divida a tese em partes, explicitando os três argumentos que serão desenvolvidos. 

 

3. Em uma redação acerca da presença das tecnologias no cotidiano do homem atual, um aluno redigiu 

o seguinte parágrafo de desenvolvimento: 

 

 Certamente, o século XXI vem sendo marcado pela tecnologia de ponta, vinda através da III 

Revolução Industrial. Com isso, houve uma invasão de aparelhos e maquinários no mercado e na vida 

das pessoas, facilitando o acesso às informações pela internet, televisão, celular, como também 

agilizando situações cotidianas, através de máquinas de lavar roupa, pratos, fazer café e comida. Cabe 

considerar, ainda, o papel mais importante da tecnologia, em que com aparelhos ultramodernos foi 

possível salvar mais vidas, aliada, também, à ciência. 

 

a) O monitor que corrigiu seu texto afirmou que esse parágrafo apresenta um tom excessivamente 

expositivo. O que isso significa? 

b) O que o aluno poderia ter feito para melhorar seu parágrafo? 
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4.  Levando em consideração o que aprendemos, discuta e sugira, para o tema “Os impactos da 

propaganda no Brasil contemporâneo”, dois a três argumentos - consequentemente, tópicos frasais - 

e diferentes estratégias de aprofundamento. 

 

5.  A conclusão de um texto dissertativo-argumentativo precisa, necessariamente, cumprir duas funções: 

a de retomar a tese e a de apresentar um desfecho criativo, normalmente, por meio de propostas de 

intervenção. Considerando essas duas etapas e o seu conhecimento sobre a construção de cada uma, 

sugira, no tema abaixo, teses e retomadas para possíveis textos.  

 

Tema: “Os impactos da propaganda no Brasil contemporâneo”. 

 

6. A introdução de um texto dissertativo-argumentativo precisa, necessariamente, cumprir duas funções: 

a de contextualizar o tema e a de apresentar uma tese, um posicionamento com relação a essa 

temática. Considerando essas duas etapas e o seu conhecimento sobre a construção de cada uma, 

sugira, nos temas abaixo, contextualizações e teses para possíveis textos. 

 
a) O valor dos animais de estimação na sociedade contemporânea 
b) Os impactos da propaganda no Brasil contemporâneo 

 

Identifique, nas introduções a seguir, as duas funções que não podem deixar de aparecer nesse tipo de 
parágrafo e as estratégias utilizadas. 

 

7. Tema: O valor da educação nas transformações sociais do Brasil 

 

A Campanha da Fraternidade, movimento realizado pela Igreja Católica desde 1962, busca trazer à 

tona, anualmente, temas que precisam ser debatidos e refletidos. O tema de 2015, “Fraternidade: 

Igreja e Sociedade”, tem como discussão a importância da escola nas mudanças de que o mundo 

precisa. Tal destaque dado pela campanha evidencia a necessidade de integrar a educação nessas 

transformações, relação que, apesar de fundamental, não é tão expressiva na atualidade. 

 

8. Tema: O jeitinho brasileiro em discussão no Brasil 

 

Em ”O que é o Brasil?”, ensaio escrito em 2006, o antropólogo Roberto DaMatta discorre sobre a 

identidade da nossa pátria considerando os aspectos mais populares e, claro, um tema 

recorrentemente debatido não ficou de fora: o famoso ’’jeitinho brasileiro’’. Embora a expressão esteja 

também relacionada à capacidade de o povo tupiniquim se adaptar às situações mais inesperadas, é 

o aspecto negativo que se sobressai, uma vez que muitos buscam obter vantagens pessoais 

transgredindo regras. 

 

9. Sugira, para o tema “O valor dos animais de estimação na sociedade contemporânea”, com base nas 

ideias de introdução do primeiro exercício, tópicos frasais e aprofundamentos para um possível 

desenvolvimento. 
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10. Identifique, no parágrafo abaixo, os tópicos frasais e as estratégias de aprofundamento utilizadas pelo 

autor. 

 

Tema: O jeitinho brasileiro em discussão no Brasil 

 

A violação das convenções sociais, além de configurar um desvio de conduta, está na contramão dos 

ideais igualitários desejados por todos. Em um momento em que casos de corrupção envolvendo o 

governo ganham espaços na mídia, faz-se necessária uma análise das nossas condutas diárias. Para 

contribuir com essa reflexão, o Conselho Nacional de Justiça lançou, no ano de 2013, uma campanha 

com o intuito de estimular o cidadão a adotar posturas mais éticas em situações cotidianas, nas 

quais comportamentos desonestos passam muitas vezes despercebidos.  Ao trazer à tona ações 

tidas como irregulares, o CNJ lançou um convite à honestidade, valor este que nos dias de hoje 

encontra-se cada vez mais escasso. 

 

11. Leia, agora, este outro parágrafo de desenvolvimento, retirado de uma redação sobre o a corrupção no 

Brasil: 

 

 Agora, o político chega em Brasília, aí vem um empresário e combina com ele de fazer um esquema. 

Ele vai, arma tudo e já sabe que ninguém vai descobrir. Desvia dinheiro da merenda das escolas 

públicas e compra uma mansão ou uma ilha. Depois se alguém desconfia de alguma coisa ou a 

imprensa investiga, ele foge para outro país com muito dinheiro. 

 

Esse parágrafo apresenta muitas falhas. Explique, de forma sintética, quais são os problemas relativos: 

a) à linguagem empregada pelo autor. 

b) ao tipo de texto solicitado (dissertação). 

 

12. Reconhecida a estrutura de um parágrafo de desenvolvimento, identifique, no exemplo a seguir, o tópico 

frasal e as estratégias utilizadas pelo autor. 

 

Tema: O valor da educação nas transformações sociais do Brasil 

 

Em primeiro lugar, é preciso entender o real valor das instituições de ensino e como elas podem 

ajudar a resolver problemas do nosso tempo. Em um contexto de desigualdade, discriminação e 

crescimento da violência, começar mudanças pela escola não é só importante, mas essencial. Paulo 

Freire, importante educador e filósofo, já confirmou essa relevância quando afirmou que sem a 

educação a sociedade não muda. Entretanto, é fácil perceber que essa importância não é tão 

reconhecida e essa função da instituição é deixada de lado no nosso país. 
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13. O seguinte parágrafo constitui a conclusão de uma dissertação sobre os problemas das grandes 

cidades brasileiras. 

 

 Pode-se concluir que o caos urbano das grandes cidades brasileiras deve-se, em grande parte, à 

omissão da própria sociedade. Por isso, é imprescindível que todos os cidadão se conscientizem de 

que cada um deve tentar minimizar os problemas urbanos, diminuindo os índices de poluição, 

racionalizando o trânsito e participando ativamente em suas comunidades. Só assim se conseguirá 

viver humanamente nas cidades modernas. 

 

a) O que está equivocado quanto ao 1º período da conclusão? Sugira uma forma de corrigir essa falha. 

b) Além de confirmar a tese desenvolvida, o que mais a conclusão apresentou? Comente. 

 

14. A conclusão de um texto dissertativo-argumentativo precisa, necessariamente, cumprir duas funções: 

a de retomar a tese e a de apresentar um desfecho criativo, normalmente, por meio de propostas de 

intervenção. Considerando essas duas etapas e o seu conhecimento sobre a construção de cada uma, 

sugira, no tema abaixo, teses e retomadas para possíveis textos.  

 

Tema: “O valor dos animais de estimação na sociedade contemporânea”.  

 

Questão Contexto 

 

Leia, a seguir, uma das redações que obtiveram nota mil no ENEM 2017: Desafios para a formação 

educacional de surdos no Brasil.  

A formação educacional de surdos representa um desafio para uma sociedade alienada e 
segregacionista como a brasileira. O desconhecimento da língua brasileira de sinais — LIBRAS — e a visão 
inferiorizante que se tem dos surdos podem acabar por excluí-los de processos educacionais e culturais e 
mantê-los marginalizados em relação ao mundo atual. Portanto, esses desafios devem ser superados de 
imediato para que uma sociedade integrada seja alcançada. 

Em primeiro lugar, a pouca abrangência da língua de sinais entre os mais diversos setores da 
sociedade faz dela um ambiente inóspito para os deficientes auditivos. Pesquisas corroboradas por 
universidades brasileiras e estrangeiras, como a Unicamp e a Universidade de Harvard, atentam para a 
importância da linguagem como principal porta para a convivência social, permitindo uma multiplicidade de 
interações interpessoais, como as de educação, cultura, trabalho e lazer. Assim, quando a sociedade se fecha 
à comunicação por sinais, justificada pela ignorância, aqueles que dependem dessa linguagem têm 
dificuldades de obter educação de qualidade e ficam, muitas vezes, à margem das demais interações sociais. 

Além disso, a maioria das escolas brasileiras não incluem os surdos, assim como os demais 
portadores de necessidades especiais, em seus programas, estimulando a diferença e o preconceito. Por 
mais que a legislação brasileira garanta o ensino inclusivo, a maioria das escolas brasileiras não possuem 
estrutura para atender aos deficientes auditivos, principalmente por conta da falta de profissionais 
qualificados. A pouca inclusão dos jovens deficientes e não-deficientes valoriza a diferença entre eles, 
gerando discriminação e uma sociedade dividida. O renomado geógrafo Milton Santos dizia que uma 
sociedade alienada é aquela que enxerga o que separa, mas não o que une seus membros, algo que se 
evidencia na exclusão de surdos em todos os níveis de ensino. 
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Dessarte, visando a uma sociedade mais justa, é mister superar os desafios da educação de 
deficientes auditivos. Para que o surdo se integre aos diversos meios sociais, como o educacional, o MEC 
deve fazer uma reforma curricular, que contemple o ensino de LIBRAS como obrigatório em todas as escolas, 
através de consultas populares na internet para determinação da carga horária. Ademais, com o intuito de 
tornar as escolas inclusivas, o MEC e o Ministério do Trabalho devem prover as escolas de profissionais 
capacitados, que possam lidar com alunos surdos através de programas de capacitação profissional 
oferecidos pelo SESI e SENAC. Dessa forma, o ensino tornará a sociedade brasileira mais unida. 

(Maria Clara Delmas Campos) 

 
https://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/enem-2017- 

leia-uma-redacao-que-tirou-nota-1000-22307655 
Após fazer a leitura, identifique no texto: 
a) A tese defendida pela autora. 
b) O tópico frasal do 1º parágrafo de desenvolvimento. 
c) O tópico frasal do 2º parágrafo de desenvolvimento. 
d) A retomada da tese na conclusão. 
e) Os agentes interventores da problemática proposta. 
f) O período de fechamento da conclusão. 
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Gabarito 

 

1. D, B, A, C, E 

 

2. a) Entretanto, a velocidade das influências, hoje, é realmente motivo de preocupação. Afinal, embora as 

trocas estejam na base de qualquer cultura, os excessos da globalização econômica precisam ser 

filtrados, a fim de que a música brasileira mantenha o mosaico que sustenta sua identidade. 

b) 1º argumento: As trocas de influência fazem parte da história da música e estão na base de todas as 

culturas. 

     2º argumento: Ainda que as trocas sejam naturais, devemos nos preocupar com a velocidade dessas 

influências. 

     3º argumento: A influência exagerada, causada, principalmente, pela globalização, precisa ser filtrada, 

para que não fira a identidade da música brasileira. Cabe considerar, ainda, o papel mais importante da 

tecnologia, em que com aparelhos ultramodernos foi possível salvar mais vidas, aliada, também, à ciência. 

 

3. a) Um parágrafo de desenvolvimento de uma dissertação argumentativa não pode, apenas, expor fatos, 

mas sim argumentar sobre eles. 

b) Para que o parágrafo fique menos expositivo, o autor deve mostrar o posicionamento dele sobre os 

fatos que está apresentando, articulando-os à proposta. Para isso, é interessante que ele utilize algumas 

estruturas linguísticas que tornam o texto mais argumentativo. Por exemplo, poderíamos reescrever o 

último período da seguinte forma: “Cabe considerar, ainda, que a tecnologia possui papel extremamente 

importante, principalmente, por possibilitar a existência de aparelhos ultramodernos que são capazes de 

salvar cada vez mais vidas, mostrando o quanto os avanços tecnológicos são indispensáveis para a 

sociedade.  

 

4. Sugestão de gabarito: 

Primeiro argumento: apresentação dos impactos positivos da propaganda no Brasil, hoje, como a 

disseminação de ideais interessantes na construção de valores da sociedade e na disseminação de 

certos tipos de comportamento. 

Segundo argumento: obstáculos que, de alguma maneira, atrapalham a disseminação de ideias positivas 

e/ou uso da propaganda de maneira negativa, estimulando o consumo exagerado e criação de dívidas. 

 

5. Família: controlar o gasto dos seus filhos desde cedo, não dando a eles o que não for necessário.  

Escola: introduzir discussões sobre a reciclagem e hábitos de consumo.  

Governo: investir em pesquisas de desenvolvimento sustentável.  

Governo e mídia: trabalhar a ideia de compra responsável, sem desperdícios. 

 

6. Sugestão de gabarito: 

a) Como contextualização, pode-se, por exemplo, falar sobre a valorização dos gatos no Egito Antigo, uma 

vez que os animais eram responsáveis pela caça aos ratos que acabavam com as plantações dos faraós. 

Como tese, pode-se, ao comparar com os dias de hoje, falar sobre o valor desses animais, hoje, limitado 
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ao ambiente da casa, uma vez que, em pesquisas científicas e até nas ruas, vemos cachorros e gatos 

torturados, maltratados e largados em situação de miséria. 

b) Como contextualização, é possível mencionar propagandas famosas que causam impacto, como, por 

exemplo, a "compre Baton", lembrada até hoje por seu tom apelativo bem exagerado, e outras. Como tese, 

pode-se falar dos impactos que, muitas vezes, tornam o indivíduo mais consumista e alimentam certas 

compras desnecessárias. 

 

7. Contextualização histórica/cultural: A Campanha da Fraternidade, movimento realizado pela Igreja 

Católica desde 1962, busca trazer à tona, anualmente, temas que precisam ser debatidos e refletidos. O 

tema de 2015, “Fraternidade: Igreja e Sociedade”, tem como discussão a importância da escola nas 

mudanças de que o mundo precisa. 

Tese analítica: Tal destaque dado pela campanha evidencia a necessidade de integrar a educação nessas 

transformações, relação que, apesar de fundamental, não é tão expressiva na atualidade. 

 

8. Contextualização cultural: Em ”O que é o Brasil?”, ensaio escrito em 2006, o antropólogo Roberto DaMatta 

discorre sobre a identidade da nossa pátria considerando os aspectos mais populares e, claro, um tema 

recorrentemente debatido não ficou de fora: o famoso ’’jeitinho brasileiro’’.  

Tese analítica: Embora a expressão esteja também relacionada à capacidade de o povo tupiniquim se 

adaptar às situações mais inesperadas, é o aspecto negativo que se sobressai, uma vez que muitos 

buscam obter vantagens pessoais transgredindo regras. 

 

9. Sugestão de gabarito: 

Primeiro argumento: construção da ideia de valorização, levando em consideração os tempos antigos (e 

relação do homem com os animais de estimação) e os dias de hoje. 

Segundo argumento: apresentação de problemas que, ainda não resolvidos, mostram-se como um 

obstáculo na plena valorização desses animais. 

 

10. TF: A violação das convenções sociais, além de configurar um desvio de conduta, está na contramão dos 

ideais igualitários desejados por todos. 

Estratégias: Exemplificação e apresentação de uma lei que confirma a exemplificação. 

 

11. a) Erro de regência verbal em  “Chega em Brasília. “, linguagem extremamente coloquial, falta de vírgula 

depois de adjunto adverbial deslocado. 

b) A dissertação argumentativa não pode apresentar estrutura narrativa, com traços de oralidade e 

coloquialidade. 

 

12. TF: é preciso entender o real valor das instituições de ensino e como elas podem ajudar a resolver 

problemas do nosso tempo. 

Estratégias: Explicação, apresentação de argumento de autoridade e ressalva. 

 

13. a) A forma “pode- se concluir que” é desgastada. Podemos substituir por “fica claro, portanto”, “fica 

evidente, então”, entre outras. 

b) Além da retomada da tese, há propostas de intervenção e fechamento.  
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14. Judiciário: fiscalizar as leis já existentes, aplicando a casos divulgados na mídia.  

Mídia: levar mais a discussão às TVs, com ficções engajadas. 

ONGs: campanhas de assistência, procurando e oferecendo novos lares aos encontrados em más 

condições. 

 

Questão Contexto  

 
a) “Portanto, esses desafios devem ser superados de imediato para que uma sociedade integrada seja 

alcançada.”. 

b) “a pouca abrangência da língua de sinais entre os mais diversos setores da sociedade faz dela um 
ambiente inóspito para os deficientes auditivos.”. 

c) “a maioria das escolas brasileiras não incluem os surdos, assim como os demais portadores de 
necessidades especiais, em seus programas, estimulando a diferença e o preconceito.”. 

d) “Dessarte, visando a uma sociedade mais justa, é mister superar os desafios da educação de deficientes 
auditivos”. 

e) MEC, escolas e Ministério do Trabalho. 
f) Dessa forma, o ensino tornará a sociedade brasileira mais unida. 

 



Se você chegou até o final desse eBook, é 
um ótimo candidato para ajudar a gente.

Dá uma olhada aqui e veja 
como, juntos, podemos 
melhorar sua forma de 
aprender. É tranquilinho, 
chega mais!

http://bit.ly/2oGk3X8



