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Biologia
Glicídios
Resumo
Os glicídios ou carboidratos são compostos que tem a função de fornecer energia e compor estruturas. Elas
são classificadas em função do tamanho em:
•

Monossacarídeos: são absorvidos diretamente pela célula. Todos seguem a fórmula Cn(H2O)n . Ex.:
hexoses (frutose, glicose, galactose) e pentose (ribose e desoxirribose)

•
•

Oligossacarídeos: junção de dois a seis monossacarídeos. Os mais importantes são os dissacarídeos.
Dissacarídeos: são formados através de uma ligação glicosídica entre dois monossacarídeos. Ex.:
sacarose (frutose + glicose), maltose (glicose + glicose) e lactose (galactose + glicose)

•

Polisscarídeos: são a junção de muitos monossacarídeos e podem assumir função energética ou
estrutural. Ex.: amido (reserva energética vegetal), glicogênio (reserva energética dos animais e dos
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fungos), celulose (parede celular das plantas), quitina (presente no exoesqueleto dos artrópodes e na
parede celular dos fungos).

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui
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Exercícios
1.

Marque a alternativa que indica quais os elementos químicos fundamentais encontrados na
composição de um carboidrato.

2.

a)

Carbono, hidrogênio e hélio.

b)

Carbono, oxigênio e hidrogênio.

c)

Carbono, cálcio e potássio.

d)

Sódio, potássio e carbono.

e)

Carbono, magnésio e hidrogênio.

Podemos classificar os glicídios em três grupos principais: monossacarídeos, dissacarídeos e
polissacarídeos. Marque a alternativa onde encontramos apenas glicídios formados pela união de dois
monossacarídeos.

3.

a)

amido e celulose.

b)

sacarose e celulose.

c)

frutose e glicose.

d)

celulose e glicogênio.

e)

sacarose e lactose.

Sabemos que o amido é uma importante substância de reserva encontrada em plantas e algumas algas.
Marque a alternativa correta a respeito do amido.

4.

a)

O amido não é um carboidrato.

b)

O amido é um dissacarídeo, assim como a frutose.

c)

O amido é um monossacarídeo, assim como a glicose.

d)

O amido é um polissacarídeo, assim como o glicogênio e a celulose.

e)

O amido é um plurissacarídeo, presente na membrana celular

O glicogênio e o amido, ambos polímeros de glicose, constituem polissacarídeos de reserva e são
encontrados:
a)

Nas células do músculo estriado esquelético.

b)

Nas células animal e vegetal, respectivamente.

c)

Nas células hepáticas em diferentes quantidades.

d)

Nas células vegetal e animal, respectivamente.

e)

Tanto nas células animais quanto vegetais, na mesma proporção.
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5.

Carboidratos

(glicídios

ou

hidratos

de

carbono)

são

moléculas

orgânicas

constituídas

fundamentalmente por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. Sobre essas moléculas, é correto
afirmar que:
a)

Os monossacarídeos mais abundantes nos seres vivos são as hexoses (frutose, galactose,
glicose), que, quando degradadas, liberam energia para uso imediato.

b)

Ribose e desoxirribose são polissacarídeos que compõem os ácidos nucleicos.

c)

A quitina é um dissacarídeo que constitui o exoesqueleto dos artrópodes e apresenta átomos de
nitrogênio em sua molécula.

d)

A maioria dos carboidratos apresenta função energética, como a celulose e a quitina; entretanto,
alguns podem apresentar função estrutural, como o amido e o glicogênio.

e)

Os animais apresentam grande capacidade de estocagem de carboidratos, quando comparados
às plantas, que armazenam apenas lipídios.

6.

Os animais retiram dos alimentos os nutrientes necessários para a sua sobrevivência. Cada nutriente
apresenta uma determinada finalidade, e, aos glicídios, pode ser atribuída a função de:

7.

a)

produzir anticorpos.

b)

participar da composição de hormônios sexuais.

c)

funcionar como isolante térmico.

d)

fornecer energia às células.

e)

proteger nosso corpo contra impactos.

A celulose é um carboidrato, um polissacarídeo de origem vegetal e com função estrutural. É um
componente presente em todos os alimentos de origem vegetal. Os seres humanos não são capazes
de digerir as fibras de celulose, porém elas são importantíssimas, pois:
a)

fornecem energia para o corpo.

b)

formam estruturas esqueléticas importantes.

c)

são fontes de vitaminas.

d)

facilitam a formação e a eliminação das fezes.

e)

são importantes para o crescimento.
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8.

Os carboidratos, também conhecidos como glicídios ou açúcares, são as macromoléculas mais
abundantes na natureza. As seguintes afirmativas se referem a alguns destes carboidratos.
I.

Os mais simples, chamados de monossacarídeos, podem ter de 3 a 7 átomos de carbono, e os
mais conhecidos, glicose, frutose e galactose, têm 6.

II.

O amido e a celulose são polissacarídeos formados pelo mesmo número de moléculas de glicose,
que se diferenciam pela presença de ramificações na estrutura do amido.

III. A quitina é um importante polissacarídeo que constitui o exoesqueleto dos insetos e crustáceos.
IV. A glicose é formada e armazenada nos tecidos vegetais através da fotossíntese.
As seguintes afirmativas estão corretas:

9.

a)

I, II e IV

b)

I, III e IV

c)

I e III

d)

I e IV

e)

Apenas II

Glicogênio, amido e celulose apresentam em comum
a)

função de reserva.

b)

função enzimática.

c)

constituição glicosídica.

d)

constituição polipeptídica.

e)

função de isolante térmico.

10. O papel comum é formado, basicamente, pelo polissacarídeo mais abundante no planeta. Este
carboidrato, nas células vegetais, tem a seguinte função:
a)

revestir as organelas.

b)

formar a membrana plasmática.

c)

compor a estrutura da parede celular.

d)

acumular reserva energética no hialoplasma.

e)

formar organelas
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Gabarito
1. B
Os carboidratos são moléculas orgânicas formadas por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio.
2. E
A sacarose (glicose + frutose) e a lactose (glicose + galactose) são dissacarídeos.
3. D
O amido é um polissacarídeo com função energética.
4. B
O glicogênio é o polissacarídeo de reserva animal, enquanto o amido, reserva vegetal.
5. A
Os monossacarídeos são utilizados no processo de respiração celular e formação de ATP, dando energia
para o metabolismo.
6. D
A principal função dos carboidratos é fornecer energia.
7. D
A celulose é rica em fibras, e por não ser digerida, auxilia na formação do bolo fecal, facilitando a
eliminação das fezes.
8. C
As afirmativas I e III estão corretas. II está incorreta pois a diferença entre estas moléculas são que no
amido temos ligações tipo alfa e em forma de hélice, e na celulose temos ligações tipo beta e forma
linear. IV está incorreto pois a glicose fica armazenada na forma de amido nos vegetais.
9. C
Glicogênio e amido (função energética) e celulose (função estrutural) são glicídios do tipo
polissacarídeos.
10. C
O papel, de origem vegetal, possui o carboidrato celulose, que tem função estrutural na formação da
parede celular.
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Relações Ecológicas Harmônicas
Resumo
Ecobiose: relação dos seres vivos com o meio ambiente;
Alelobiose ou relações ecológicas, são as relações dos seres vivos entre eles. Essas relações podem ser
harmônicas (nenhum dos indivíduos são prejudicados) ou desarmônicas (pelo menos um dos indivíduos é
prejudicado). Ainda, podem ser intra específicas (mesma espécie) ou interespecíficas (espécies diferentes).
São utilizados os símbolos de positivo + (para indicar uma vantagem na relação), o negativo – (para indicar
um prejuízo para o indivíduo) e o 0 (representando uma indiferença na relação, ou seja, não se afeta nem
positivamente nem negativamente).
Veja a seguir uma tabela, resumindo as principais relações ecológicas harmônicas:

Intraespecíficas
Relações
harmônicas
Interespecíficas

Sociedade

(+, +)

Gregarismo

(+, +)

Colônia

(+, +)

Mutualismo

(+, +)

Protocooperação

(+, +)

Comensalismo

(+, 0)

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui
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Exercícios
1.

Os itens abaixo contêm exemplos de diversas relações ecológicas entre os seres vivos:
I.

A associação entre certos fungos e algas clorofíceas ou cianobactérias costuma ser tão íntima
que ambos formam um novo tipo de organismo, o líquen;

II.

Várias espécies de abelhas formam agrupamentos altamente organizados, nas quais, de modo
instintivo, cada indivíduo coloca a sobrevivência da colméia acima de sua própria;

III. Entre alguns insetos da mesma espécie, os animais mais fracos ou doentes são devorados pelos
sadios;
IV. A caravela é um cnidário que vive flutuando no mar e é formada por um conjunto de indivíduos da
mesma espécie que vivem fisicamente juntos, dividindo o trabalho.
As relações ecológicas que estão descritas nos itens acima são classificadas, respectivamente, como:

2.

a)

Sociedade, colônia, canibalismo e mutualismo.

b)

Mutualismo, sociedade, canibalismo e colônia.

c)

Comensalismo, sociedade, predatismo e colônia.

d)

Mutualismo, colônia, canibalismo e sociedade.

e)

Protocooperação, colônia, predatismo e sociedade.

Uma colônia de formigas inicia-se com uma rainha jovem que, após ser fecundada pelo macho, voa e
escolhe um lugar para cavar um buraco no chão. Ali dará origem a milhares de formigas, constituindo
uma nova colônia. As fêmeas geradas poderão ser operárias, vivendo cerca de um ano, ou novas
rainhas. Os machos provêm de óvulos não fertilizados e vivem aproximadamente uma semana. As
operárias se dividem nos trabalhos do formigueiro. Há formigas forrageadoras que se encarregam da
busca por alimentos, formigas operárias que retiram dejetos da colônia e são responsáveis pela
manutenção ou que lidam com o alimento e alimentam as larvas, e as formigas patrulheiras. Uma
colônia de formigas pode durar anos e dificilmente uma formiga social consegue sobreviver sozinha.
MELO, A. Como funciona uma sociedade de formigas? Disponível em: http://www.cienciahoje.uol.com.br. Acesso em: 21 fev.
2009 (adaptado).

Uma característica que contribui diretamente para o sucesso da organização social dos formigueiros
é
a)

a divisão de tarefas entre as formigas e a organização funcional da colônia.

b)

o fato de as formigas machos serem provenientes de óvulos não fertilizados.

c)

a alta taxa de mortalidade das formigas solitárias ou das que se afastam da colônia.

d)

a existência de patrulheiras, que protegem o formigueiro do ataque de herbívoros.

e)

o fato de as rainhas serem fecundadas antes do estabelecimento de um novo formigueiro.
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3.

As esponjas desempenham papéis importantes em muitos habitats marinhos. A natureza porosa das
esponjas as torna uma habitação ideal para vários crustáceos, equinodermos e vermes marinhos. Além
disso, alguns caramujos e crustáceos têm, tipicamente, esponjas grudadas em suas conchas e
carapaças, tornando-os imperceptíveis aos predadores. Nesse caso, a esponja se beneficia por se nutrir
de partículas de alimento liberadas durante a alimentação de seu hospedeiro. As relações ecológicas
presentes no texto são
a) protocooperação e competição.
b) inquilinismo e protocooperação.
c) inquilinismo e parasitismo.
d) competição e predação.
e) parasitismo e predação.

4.

Algumas relações ecológicas causam benefício para apenas uma espécie, não prejudicando nem
beneficiando a outra. Um exemplo clássico ocorre entre a rêmora e o tubarão. Nesse caso, a rêmora
prende-se ao corpo do tubarão e alimenta-se dos restos de suas presas.
Marque a alternativa que indica corretamente o nome dessa relação ecológica.

5.

6.

a)

Inquilinismo.

b)

Mutualismo.

c)

Amensalismo.

d)

Comensalismo.

Com relação às interações que ocorrem entre os organismos de uma comunidade, podemos
considerar, corretamente, que:
a)

Na cooperação intra-específica, indivíduos da mesma espécie vivem disputando dentro da colônia
por recursos naturais.

b)

Sociedades são grupos de organismos de mesma espécie em que os indivíduos apresentam
algum grau de cooperação, comunicação e divisão de trabalho, conservando relativa
independência e mobilidade.

c)

Do ponto de vista ecológico, a predação é uma relação entre organismos da mesma espécie, que
altera a densidade populacional de presas e predadores, causando graves desequilíbrios
ambientais.

d)

Para que sejam considerados parasitas os organismos devem viver, necessariamente, no interior
do corpo dos hospedeiros.

Abelhas apresentam três castas sociais: as operárias, fêmeas estéreis que realizam o trabalho da
colmeia, a rainha e o zangão, encarregados da reprodução. Essa divisão de trabalho caracteriza:
a)

Sociedade isomorfa com relações intraespecíficas harmônicas;

b)

Sociedade heteromorfa com relações intraespecíficas harmônicas;

c)

Colônia heteromorfa com relações interespecíficas harmônicas;

d)

Colônia isomorfa com relações interespecíficas harmônicas;

e)

Colônia heteromorfa com relações intraespecíficas harmônicas.
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7.

8.

9.

Na aula em que se discutia o assunto relações interespecíficas, a professora apresentou aos alunos,
em DVD, as cenas iniciais do filme “Procurando Nemo” (Walt Disney Pictures e Pixar Animation Studios,
2003). Nessas cenas, um casal de peixes-palhaço (Amphiprion ocellaris) protege seus ovos em uma
cavidade na rocha, sobre a qual há inúmeras anêmonas (classe Anthozoa). Contudo, uma barracuda
(Sphyraena barracuda) ataca o casal, devorando a fêmea e seus ovos. Apenas um ovo sobrevive, que
o pai batiza de Nemo. Nemo e seu pai, Marlin, vivem protegidos por entre os tentáculos da anêmona
que, segundo a explicação da professora, se beneficia dessa relação aproveitando os restos
alimentares de pai e filho. Em ecologia, as relações interespecíficas entre o peixe-palhaço e a anêmona,
e entre a barracuda e o peixe-palhaço são chamadas, respectivamente, de:
a)

Mutualismo e parasitismo.

b)

Protocooperação e predação.

c)

Comensalismo e predação.

d)

inquilinismo e parasitismo.

e)

Parasitismo e predação.

Os líquens são formados pela associação de certas espécies de algas e um fungo. Ambas as espécies
são beneficiadas nessa relação, sendo que uma espécie não é capaz de viver isoladamente naquele
local. Nesse caso, há uma relação chamada de:
a)

Comensalismo.

b)

Inquilinismo.

c)

Mutualismo.

d)

Protocooperação.

Quando temos organismos da mesma espécie que trabalham unidos para o bem do grupo, temos um
tipo de relação intraespecífica harmônica. Os agrupamentos que se caracterizam por possuírem
divisão de trabalho, sistema de classes e indivíduos que apresentam relativa independência e
mobilidade recebem o nome de:
a)

colônia.

b)

sociedade.

c)

mutualismo.

d)

protocooperação.

10. Considere o seguinte relato:

“O pássaro-palito penetra na boca aberta do crocodilo removendo os restos de alimento e parasitas
encontrados entre seus dentes. Assim, o pássaro obtém o seu alimento e livra o crocodilo de seus
parasitas”. Esse caso é um exemplo de
a) protocoperação.
b) comensalismo.
c) inquilinismo.
d) mutualismo.
e) predativismo.
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Gabarito
1.

B
Relação benéfica entre fungos e algas com dependência de ambas se chama mutualismo. A relação das
abelhas com divisão do trabalho é sociedade. Um indivíduo comer um ser da mesma espécie se chama
canibal e a relação de vários indivíduos que podem formar uma grande estrutura se chama colônia.

2.

A
A sociedade presente nas formigas beneficiam umas as outras com a divisão de tarefas.

3.

B
Neste inquilinismo, a esponja abriga o crustáceo, e, quando está aderido a conchas, ele protege o
crustáceo o tornando imperceptível ao predadores e a esponja se alimenta dos restos alimentares do
crustáceo, ou seja, uma relação positiva para ambos.

4.

D
No comensalismo, a rêmora não afeta o tubarão e se beneficia dos restos alimentares deste.

5.

B
Na sociedade existe a divisão de tarefas em prol da população ali existente.

6.

B
Nesta relação há divisão de trabalho ou funções dentro da população.

7.

B
O peixe-palhaço e a anêmona se beneficiam um do outro, porém não há uma relação de obrigatoriedade,
ou seja, é uma protocooperação. A barracuda como se alimenta dos ovos do peixe palhaço, é uma
relação de predação.

8.

C
Os líquens são associações benéficas entre fungos e algas, porém tem que haver obrigatoriedade, pois
um não consegue viver separadamente do outro.

9.

B
A relação harmônica que preconiza a divisão de trabalho na população é a sociedade.

10. A
Tanto o pássaro-palito quanto o jacaré se beneficiam um do outro, porém, eles conseguem viver sem a
presença de ambos, ou seja, não há obrigatoriedade, sendo assim protocooperação.
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Distúrbios alimentares e dietas
Resumo
Distúrbio alimentar é qualquer transtorno que causa prejuízo a saúde do indivíduo. Algumas das
doenças mais comuns são anorexia, bulimia e compulsão alimentar.
Os distúrbios alimentares podem ser gerados pelo excesso ou carência de alguns componentes como
glicídios, lipídios, proteínas e vitaminas.
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Proteínas
A carência de proteínas provoca atrofiamento (faltade desenvolvimento) dos músculos, aumento do ventre
(através da retenção de líquidos), diminuição na resistência às doenças e atraso intelectual. Já o excesso de
proteínas pode provocar problemas renais e inflamações nas articulações.

Carboidratos
A carência de carboidratos pode provocar emagrecimento, falta de força e fadiga muscular e afeta o
funcionamento do cérebro. Já o excesso de carboidratos no corpo pode provocar obesidade, doenças
cardiovasculares, diabetes, etc.

Lipídios
A carência de lipídios no organismo pode causar a dermatite (eczema), uma sensação de frio acentuada, a
diminuição na produção de alguns hormônios, o comprometimento no revestimento da célula nervosa
(bainhas de mielina) e a diminuição na produção de vitaminas lipossolúveis. Já a o excesso causa obesidade,
colesterol elevado, complicações cardiovasculares, doenças degenerativas (como a esclerose múltipla).

Sódio
A carência deste sal causa câimbras, desidratação, tonturas e hipotensão arterial. Já o excesso pode causar
retenção de líquido, pressão arterial alta, aumenta a probabilidade de sofrer AVE (acidente vascular
encefálico), reduz a densidade óssea (pode causar osteoporose), aumento no risco de pedras nos rins.
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Cálcio
A falta de cálcio no organismo pode causar deformação óssea, osteoporose, fraturas, fraqueza muscular. Já
o excesso pode causar o aparecimento de cálculos renais ou insuficiência renal.

Ferro
A carência de ferro predispõe a fadiga crônica, por causa de quantidade reduzida de oxigênio para os tecidos,
o que é chamado de anemia. O excesso é tóxico, causando lesões nos tecidos e também distúrbios
gastrointestinais.
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Exercícios
1.

O índice de massa corpórea (IMC) é uma medida que permite aos médicos fazer uma avaliação
preliminar das condições físicas e do risco de uma pessoa desenvolver certas doenças, conforme
mostra a tabela abaixo.

Considere as seguintes informações a respeito de João, Maria, Cristina, Antônio e Sérgio.

Os dados das tabelas indicam que

2.

a)

Cristina está dentro dos padrões de normalidade.

b)

Maria está magra, mas não corre risco de desenvolver doenças.

c)

João está obeso e o risco de desenvolver doenças é muito elevado.

d)

Antônio está com sobrepeso e o risco de desenvolver doenças é muito elevado.

e)

Sérgio está com sobrepeso, mas não corre risco de desenvolver doenças.

A obesidade é uma patologia crônico-degenerativa cuja etiologia está associada a fatores exógenos e
fatores endógenos. Assinale a alternativa que aponta um fator endógeno:
a)

Inatividade física.

b)

Metabolismo.

c)

Alimentação.

d)

Medicamento.

e)

Fator psicogênico.
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3.

Nos últimos anos, a obesidade tem crescido consideravelmente entre crianças e adolescentes em
nosso país, tornando-se um problema nutricional altamente significativo, visto que pode trazer
consequências drásticas à saúde.
Considerando a conduta a ser tomada diante de erros alimentares e/ou comportamentais, assinale a
alternativa correta.
a) Erro alimentar: doces, salgadinhos e fast-food;
Conduta: controlar a quantidade, porém liberando nos finais de semana, feriados e ocasiões
especiais.
b) Erro comportamental: Comer rápido;
Conduta: Aumentar a quantidade de alimento por garfada para estimular o tempo de mastigação.
c) Erro alimentar: sobremesas;
Conduta: se desejado, comer diariamente, porém em quantidades limitadas.
d) Erro Alimentar: nenhuma fruta e hortaliça;
Conduta: incentivar a experimentar pequenos pedaços; experimentar novas formas de preparo.
e) Erro comportamental: líquidos durante as refeições;
Conduta: Estimular o consumo de líquidos imediatamente antes de cada refeição.
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4.

A partir desses dados, foram feitas as afirmações abaixo.
I.

As famílias brasileiras, em 30 anos, aumentaram muito o consumo de proteínas e grãos, que, por
seu alto valor calórico, não são recomendáveis.

II.

O aumento do consumo de alimentos muito calóricos deve ser considerado indicador de alerta
para a saúde, já que a obesidade pode reduzir a expectativa de vida humana.

III. Doenças cardiovasculares podem ser desencadeadas pela obesidade decorrente das novas dietas
alimentares.
É correto apenas o que se afirma em

5.

a)

I.

b)

II.

c)

III.

d)

I e II.

e)

I e III.

Caracteriza-se por uma ingestão descontrolada e compulsiva de alimentos, geralmente seguida por
uma purgação:
a)

Bulimia nervosa

b)

Anorexia

c)

Compulsão alimentar

d)

Vigorexia

e)

Ortorexia
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6.

As questões a seguir tratam de alimentação e saúde humana.
a)

Um dos maiores problemas de saúde pública no mundo é a obesidade. Considerando
separadamente as populações masculina e feminina, em qual faixa etária houve maior
crescimento proporcional de obesos entre 1975 e 2009, de acordo com os gráficos abaixo?
Sabendo que os carboidratos constituem aproximadamente 50% da dieta diária recomendada pelo
Ministério da Saúde, explique a necessidade desse nutriente e por que ele pode causar obesidade.

Pesquisa de orçamentos familiares, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. Disponível em
www.ibge.gov.br/estatisticas-novoportal. Acessado em 15/10/2017.

b)

O consumo diário de frutas, hortaliças e legumes é considerado altamente benéfico para a saúde
humana. Um estudo realizado no Hospital do Câncer de Barretos (SP) indicou que as hortaliças da
família das crucíferas (brócolis, couve-flor, couve, agrião, rúcula, entre outras), após passarem por
processamento enzimático no organismo, liberam sulforafano e indol-3-carbinol, substâncias
capazes de inibir a proliferação celular. O que é o câncer? Por que as hortaliças da família das
crucíferas são consideradas importantes na prevenção dessa doença?
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7.

O A nutricionista Valéria Ribeira, da Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais, avaliou o padrão
alimentar de 185 calouros da instituição, dos quais 85% moram sozinhos ou em repúblicas. Comprovou
o desmazelo típico da fase dos 18 anos. A maioria deles despreza alguma refeição principal (57%),
rejeita hortaliças (79%) e só 25% consomem frutas cinco ou mais vezes por semana. Cerca de 57%
levam vida sedentária e a maioria consome álcool.
Revista "Época" - 26/03/2003

Esse modo de vida pode provocar várias alterações no equilíbrio do organismo. Dentre essas alterações
NÃO se pode citar:

8.

a)

o aumento do risco de infarto, pela combinação de ingestão de álcool e hábito sedentário.

b)

a desnutrição, por não realizar refeições principais regularmente.

c)

a diminuição dos movimentos peristálticos, por falta de fibras vegetais obtidas das hortaliças.

d)

as hipovitaminoses, como conseqüência da falta de frutas, importantes fontes de vitaminas.

e)

a diminuição da massa muscular, por falta de proteínas obtidas dos vegetais.

A desnutrição infantil é um dos maiores problemas de saúde pública que atinge países cuja assistência
social não é prioritária. A anemia é o principal resultado da desnutrição infantil.
Considere as seguintes informações sobre a desnutrição infantil.
I.

A anemia proteica está relacionada ao baixo peso infantil e à falta de calorias necessárias ao
desenvolvimento.

II.

A proteína animal, que provém de carne, peixes, ovos e leite, é fonte de todos os aminoácidos
essenciais.

III.

A síntese de hemoglobina está diretamente relacionada à anemia e pode ser prejudicada, entre
outros fatores, pela falta de ferro e de vitamina B12.

Quais estão corretas?
a)

Apenas I

b)

Apenas II

c)

Apenas III

d)

Apenas II e III

e)

Todas estão corretas
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9.

Sobre os transtornos alimentares são feitas as seguintes afirmações.
I.

A principal característica da bulimia nervosa são os episódios de comer-compulsivo; esse
comportamento é caracterizado por ingestão de alimentos muito calóricos, de forma compulsiva
até o limite da capacidade gástrica.

II.

Algumas características da anorexia nervosa são: distorção da auto-imagem, dietas severas,
prática excessiva de exercício físico, sensação de culpa após a ingestão de alimentos.

III. As mulheres são largamente mais acometidas pela anorexia: entre 90 e 95% dos casos são
mulheres.
Quais estão corretas?
a)

Apenas I.

b)

Apenas II.

c)

Apenas III.

d)

Apenas I e II.

e)

I, II e III.

10. Na desnutrição energético-proteica grave podem ocorrer alterações hormonais importantes (dentre as
quais a redução da produção de insulina) que leva aos seguintes efeitos metabólicos.
a)

Redução da síntese de proteína muscular, redução da lipogênese e prejuízo no crescimento;

b)

Aumento da síntese de proteína visceral, aumento da produção de hormônio do crescimento,
redução da síntese de colágeno;

c)

Redução da lipólise, redução do volume sanguíneo e prejuízo no crescimento;

d)

Aumento da produção de hormônio do crescimento, redução da lipogênese e redução da oxidação
da glicose;

e)

Aumento da síntese de proteína visceral, redução da oxidação da glicose, redução do volume
sanguíneo.
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Gabarito
1. C
Cristina possui IMC 15, logo está classificada em magreza; Maria possui IMC 20, e está dentro da
normalidade; João possui IMC 35 e está classificado como obeso, com risco elevado de doenças; Antônio
possui IMC 28, e tem as mesmas condições que João; Sérgio tem IMC 45, e está com obesidade grave e
risco de desenvolver doenças é muitíssimo elevado.
2. B
O metabolismo baixo é um dos fatores que podem influenciar na obesidade e no sobrepeso.
3. D
Não fazer consumo de vegetais caracteriza um comportamento que pode influenciar o desenvolvimento
da obesidade. Sendo assim, é importante estimular o consumo de frutas e hortaliças.
4. E
A afirmação I não está correta devido ao fato da família ter reduzido o consumo de grãos e não
aumentado.
5. A
A bulimia é um transtorno caracterizado por uma alta ingestão de alimentos, seguidos por “auto punições”
por ter se alimentado, onde se força o vômito ou há uso de laxantes para retirar de maneira forçada o
alimento do corpo. Sobre os outros sintomas, na anorexia há uma rejeição a comida, na compulsão
alimentar come-se exageradamente mesmo sem fome, e não há purgação como na bulemia. A vigorexia
é uma obsessão pelo corpo perfeito, com prática exagerada de exercícios e a ortorexia é um controle
obsessivo pela qualidade e calorias ingeridas. Todos estes transtornos podem ser controlados e tratados
a partir de acompanhamento psicológico.
6.
a) O maior crescimento populacional de obesos aconteceu de 10-19 anos no sexo masculino e de 5-9
anos no sexo feminino. Os carboidratos são nutrientes importantes para produção de energia e
manutenção do metabolismo. Porém quando eles são ingeridos em excesso, são convertidos em
lipídios para serem armazenados, e isto pode levar a obesidade.
b) O câncer é uma multiplicação acelerada e descontrolada de células de determinado tecido. Ao ingerir
plantas crucíferas, a liberação da substância citada no enunciado da questão auxilia na inibição da
proliferação celular, podendo reduzir os impactos do câncer.
7. E
As maiores fontes de proteínas vêm de origem animal através das carnes ou dos vegetais através das
leguminosas. O texto não menciona as sobre leguminosas.
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8. D
A afirmativa III é falsa, pois a anemia proteica está relacionado a uma dieta com baixa quantidade de
proteínas, e não de alimentos chamados calóricos (aqueles com altas quantidades de caboidratos).
9. E
Na bulimia nervosa, ocorrem perdas de controle alimentar, ingerindo uma grande quantidade de alimentos,
não necessariamente saudáveis, enquanto na anorexia nervosa, a pessoa deixa de se alimentar, também
fazendo de tudo para perder massa corporal (mesmo que já não a tenha). Ambos os casos podem estar
relacionados com uma baixa auto-estima, sendo as mulheres grandes vítmas destes transtornos por
influência da mídia e pressão social-cultural por um chamado (e inexistente) “modelo de corpo perfeito”
10. A
Com uma menor ingestão de alimentos energéticos-proteicos, o indivíduo perderá nutrientes provenientes
de carboidratos e proteínas, o que irá reduzir a massa muscular, não haverá formação de estoque de
lipídios (lipogênese) pois este será utilizado no metabolismo energético e também haverá alterações na
produção de hormônios proteicos, como a insulina citada no enunciado, e como o GH, hormônio do
crescimento, que também possui constituição proteica.
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Exercícios: Água
Exercícios
1.

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

2.

A importância da água para os seres vivos relaciona-se as suas propriedades físicas e químicas que
permitem o bom funcionamento dos organismos. Não se pode atribuir à água a função de:

3.

a)

servir como meio para as reações químicas celulares.

b)

absorver calor dos organismos agindo como regulador térmico.

c)

evitar reações bruscas de temperatura do corpo dos seres vivos.

d)

formar os envoltórios rígidos das células vegetais com a função estrutural.

e)

participar do transporte de moléculas

A água é a substância mais abundante na constituição dos mamíferos. É encontrada nos
compartimentos extracelulares (líquido intersticial), intracelulares (no citoplasma) e transcelulares
(dentro de órgãos como a bexiga e o estômago). Sobre a água e sua presença nos mamíferos é
CORRETO afirmar que:
(01) a quantidade em que é encontrada nos organismos é invariável de espécie para espécie.
(02) com passar dos anos, existe uma tendência de aumentar seu percentual em um determinado
tecido.
(04) é importante fator de regulação térmica dos organismos.
(08) em tecidos metabolicamente ativos é inexistente.
(16) participa da constituição dos fluidos orgânicos que transportam substâncias dissolvidas por todo
o corpo.
(32) constitui meio dispersante para facilitar a realização das reações químicas.
Soma: (

)
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4.

Uma criança passeando com seus pais na beira da lagoa reparou que havia vários insetos caminhando
sobre a superfície da água. Eles não afundavam, porque:

5.

6.

a)

As patas dos insetos estabelecem uma reação hidrofóbica.

b)

A água é uma substância apolar e forma uma reação química com a superfície das patas dos
insetos.

c)

As pontes de hidrogênio são extremamente instáveis, tornando-se uma superfície sólida para os
insetos.

d)

As patas dos insetos estabelecem uma reação hidrofílica.

e)

A tensão superficial da água consegue suportar o peso do inseto.

Pode-se dizer corretamente que o teor de água nos tecidos animais superiores:
a)

É maior quanto maior o seu metabolismo e diminui com o aumento da idade.

b)

É maior quanto maior o seu metabolismo e aumenta com o aumento da idade.

c)

É maior quanto menor o seu metabolismo e diminui com o aumento da idade.

d)

É maior quanto menor o seu metabolismo e aumenta com o aumento da idade.

e)

Apresenta variações diferentes das citadas nas alternativas anteriores.

O ovo é um recipiente biológico perfeito que contém material orgânico e inorgânico em sua constituição.
Um de seus componentes é a clara ou albúmen, formada predominantemente por água e também por
proteínas. Caso a galinha se reproduza antes da liberação do óvulo ocorrerá a formação de um embrião
no interior do ovo. Porém, para que este se desenvolva é necessária uma transferência de calor, que
ocorre durante o período em que essas aves chocam os ovos.
Disponível em: <http://super.abril.com.br&gt;. Acesso em 21 abr. 2015. (Adaptado).

Caso a galinha saia do ninho temporariamente durante esse período, o desenvolvimento do embrião
não cessará em virtude da água no interior do ovo:
a)

Diluir substâncias tóxicas.

b)

Ser um solvente universal.

c)

Possuir um alto calor específico.

d)

Participar de reações de hidrólise.

e)

Apresentar elevado valor nutricional.
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7.

São funções da água no protoplasma celular:
I.

Atuar como dissolvente da maioria das substâncias

II.

Não atuar na manutenção do equilíbrio osmótico dos organismos em relação ao meio ambiente

III. Constituir o meio dispersante dos colóides celulares
IV. Participar das reações de hidrólise
V.

Agir como ativador enzimático

A alternativa que contém as funções verdadeiras é:

8.

a)

I, II, III

b)

III, IV, V

c)

I, III, IV

d)

V, II, III

e)

III, II, I

Todos os seres vivos participam de alguma forma e constantemente do ciclo da água na natureza
porque consomem água do meio e liberam depois em decorrência de suas atividades vitais. Assinale:

9.

a)

Se a afirmação e a razão estiverem corretas.

b)

Se a afirmação estiver correta e a razão estiver errada.

c)

Se a afirmação estiver errada e a razão estiver correta.

d)

Se a afirmação e a razão estiverem erradas.

e)

Se a afirmação e a razão estiverem corretas, mas a razão não justificar a afirmação.

Assinale a alternativa que justifica corretamente o fato da água ser um componente químico
indispensável ao metabolismo celular:
a)

Servir como meio para a ocorrência de processos metabólicos.

b)

Ser considerada o componente químico celular mais abundante.

c)

Agir como solvente de íons e de todos os compostos orgânicos.

d)

Interagir com os grupos positivos e negativos de proteínas.

e)

Controlar a pressão de absorção de sais
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10. A água é a base para a vida na Terra. Mantém a biodiversidade, impulsiona e regula os ciclos
biogeoquímicos e é fundamental para o desenvolvimento e crescimento sustentado das atividades
humanas. Todos os processos relativos à água estão inter-relacionados e são complexos, dinâmicos e
demandam conhecimento e ações multi e interdisciplinares. A física, a química e a biologia das águas
estão envolvidas de forma permanente e complexa; a água de baixa qualidade compromete a saúde
humana e o desenvolvimento econômico e social. Poluição, contaminação e eutrofização de águas
superficiais e subterrâneas são resultado de inúmeras atividades humanas, especialmente despejo de
resíduos domésticos, não tratados, resíduos industriais e agrícolas e contaminação de águas
atmosféricas. O conjunto de fontes pontuais e não pontuais em todas as regiões do Planeta é enorme
e complexo: nitrogênio, fósforo, metais pesados, arsênico, substâncias orgânicas como hormônios,
antibióticos e pesticidas, além de substâncias tóxicas produzidas por cianobactérias, acumulam-se na
água, sob forma dissolvida, particulada, no sedimento ou ainda nos organismos através da rede
alimentar e, portanto, atingem os seres humanos e provocam danos à saúde.
Além dos impactos e instabilidades no ciclo hidrológico, há riscos à qualidade da água, possível
aumento de doenças de veiculação hídrica e consequências para a saúde humana com perspectiva de
rápido aumento de doenças, como dengue e malária.
TUNDISI, José Galizia. Água para o futuro numa perspectiva global. Scientific American Brasil, n. 48, Edição Especial /
Ambiente, 2012, p. 63-67.

Sobre a importância da água para a vida na Terra, é correto afirmar que essa molécula é essencial
porque, entre outras propriedades,
a)

apresenta baixo calor de vaporização, garantindo a estabilidade térmica dos sistemas vivos.

b)

possibilita o transporte de substâncias, pois, sendo um solvente eficaz, forma soluções, como o
sangue e outros fluidos orgânicos.

c)

previne o deslocamento de seiva mineral nas árvores, considerando a inexistência de adesão entre
suas moléculas, que são apolares.

d)

acelera a velocidade das reações químicas que ocorrem no interior das células, diminuindo a
energia de ativação requerida para iniciá-las.

e)

impede a ocorrência do processo de eutrofização, que compromete a qualidade dos mananciais e
sua utilização como recurso natural.
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Gabarito
1. A
A maior parte da água no organismo é encontrada no meio intracelular.
2. D
A celulose e a lignina constituem os envoltórios rígidos que compõem a parede celular.
3. Soma: 52 – corretas: 4,16 e 32.
(01) Errada pois a quantidade de água varia de espécie para espécie.
(02) Errada, pois quanto maior for a taxa metabólica, maior o teor da taxa de água em um indivíduo. Então,
como exemplo, com o passar dos anos, nos seres humanos, a tendência é que o percentual diminua.
(08) A água está presente em tecidos com metabolismo ativo. A água facilita as reações metabólicas
4. E
A tensão superficial formada pelas moléculas polares da água suporta o peso do inseto, fazendo com
que ele não afunde.
5. A
Animais superiores dependem da velocidade metabólica para determinar a quantidade de água em um
tecido. Conforme a idade aumenta, o metabolismo diminui seu ritmo e o teor de água também cai.
6. C
Graças ao elevado calor específico da água presente na clara do ovo, a variação térmica dentro dele é
lenta.
7. C
A água atua na manutenção do equilíbrio osmótico e o ativador enzimático é uma molécula que une
enzima e aumenta a sua atividade, como por exemplo, a frutose.
8. A
A água é necessária para a ocorrência das atividades metabólicas e podem ser eliminadas por diversos
meios (processos).
9. A
A água é importante para que ocorram processos metabólicos, sejam eles de síntese ou de quebra, como
por exemplo as hidrólises que ocorrem durante as atividades enzimáticas.
10. B
A água é um solvente universal com capacidade de diluir todos os compostos hidrofílicos. Isso permite
uma variedade de reações e processos nos organismos, além de auxiliar no transporte de substâncias.
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Nicho potencial e realizado
Resumo
Nicho Ecológico é um conjunto de atividades de uma população no ecossistema, ou seja, o papel daquele
ser vivo no ambiente.
Assim, podemos acrescentar os termos “Nicho Fundamental” e “Nicho Realizado”, sendo definidos:
•

Nicho Fundamental → engloba todas as condições e recursos que permitem uma determinada espécie
existir e reproduzir-se, sem a resistência do meio como predação e competição.

•

Nicho Realizado → é o nicho no qual aquela espécie realmente desempenha no ambiente levando em
consideração os fatores bióticos e abióticos.

Quanto maior a proporção de sobreposição dos nichos ecológicos, maior a competição entre as espécies.
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Exercícios
1.

Balanus balanoides e Chtamalus stellatus são duas espécies de cracas que vivem no litoral do
Atlântico.
Na figura a seguir, o Balanus ocupa o espaço indicado por X, mas suas larvas atingem o espaço
indicado por W. O Chtamalus ocupa o espaço indicado por Z.
Num experimento feito no Atlântico Norte, os Balanus foram removidos da região e em pouco tempo,
os Chtamalus ocuparam o espaço Y.

A partir dos dados fornecidos e da figura, para a existência dessas duas espécies neste local, assinale
a alternativa correta
a) Nicho fundamental do Balanus - W
Nicho realizado do Balanus - X
Nicho fundamental do Chthamalus - Z
Nicho realizado do Chthamalus – Y
b) Nicho fundamental do Balanus - W
Nicho realizado do Balanus - X
Nicho fundamental do Chthamalus - Y
Nicho realizado do Chthamalus – Z
c) Nicho fundamental do Balanus - W
Nicho realizado do Balanus - Y
Nicho fundamental do Chthamalus - Z
Nicho realizado do Chthamalus – X
d) Nicho fundamental do Balanus - X
Nicho realizado do Balanus - W
Nicho fundamental do Chthamalus - Y
Nicho realizado do Chthamalus – Z
e) Nicho fundamental do Balanus - X
Nicho realizado do Balanus - W
Nicho fundamental do Chthamalus - Z
Nicho realizado do Chthamalus – Y
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2.

3.

O girino do sapo vive na água e, após metamorfose, passa a viver em terra firme; quando adulto, ocultase, durante o dia, em lugares sombrios e úmidos para proteger-se dos predadores e evitar a
dessecação. Ao entardecer, abandona seu refúgio à procura de alimento. Como o acasalamento se
realiza na água, vive próximo a rios e lagoas. Essa descrição do modo de vida do sapo representa o
seu:
a)

hábitat.

b)

ecossistema.

c)

nicho ecológico.

d)

ecótono.

e)

bioma.

Considere o texto adiante.
“A cutia é um roedor de hábitos noturnos muito comum nas matas brasileiras, onde vive em tocas. Ao
cair da noite, ela sai de sua toca à procura de alimento, que consiste em frutos e raízes. Seus inimigos
naturais são carnívoros de médio porte.”
A descrição como um todo refere-se a:

4.

a)

hábitat.

b)

nicho ecológico.

c)

ecossistema.

d)

comunidade.

e)

população.

O menor tamanduá do mundo é solitário e tem hábitos noturnos, passa o dia repousando, geralmente
em um emaranhado de cipós, com o corpo curvado de tal maneira que forma uma bola. Quando em
atividade, se locomove vagarosamente e emite som semelhante a um assobio. A cada gestação, gera
um único filhote. A cria é deixada em uma árvore à noite e é amamentada pela mãe até que tenha idade
para procurar alimento. As fêmeas adultas têm territórios grandes e o território de um macho inclui o
de várias fêmeas, o que significa que ele tem sempre diversas pretendentes à disposição para namorar!
Ciência Hoje das Crianças, ano 19, n. 174, nov. 2006 (adaptado)

Essa descrição sobre o tamanduá diz respeito ao seu

5.

a)

habitat.

b)

biótopo.

c)

nível trófico.

d)

nicho ecológico

e)

potencial biótico

As afirmações a seguir estão relacionadas ao conceito de nicho ecológico.
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I.

A grande variedade de formas de vida que freqüentemente os ecótonos (zonas de transição entre
ecossistemas vizinhos) apresentam pode ser explicada por seu elevado número de nichos
ecológicos.

II.

Em determinado ecossistema, espécies diferentes que têm o mesmo hábitat podem, durante
muito tempo, ocupar um nicho ecológico idêntico.

III. Espécies taxonomicamente distantes, como o bisão norte-americano e os grandes cangurus
australianos, podem ocupar nichos ecológicos semelhantes em regiões geográficas diferentes.
Quais afirmativas estão corretas?

6.

a)

Apenas I

b)

Apenas II

c)

Apenas III

d)

Apenas I e III

e)

Apenas II e III

Os diagramas abaixo ilustram a frequência percentual de indivíduos com diferentes tamanhos de bico,
para duas espécies de tentilhões (gênero Geospiza) encontradas em três ilhas do arquipelago de
Galápagos, no oceano Pacífico. As frequências de indivíduos com bicos de diferentes profundidades
(indicadas pelas setas) são mostradas para cada espécie, em cada ilha. Sabendo-se que ambas as
espécies se alimentam de sementes, indique a interpretação correta para os resultados apresentados.

a)

Trata-se de um exemplo de cooperação entre as duas espécies, que procuram por alimento juntas,
quando estão em simpatria.

b)

Trata-se de um exemplo de deslocamento de caracteres resultante de competição entre as duas
espécies na situação de simpatria.

c)

Trata-se de um exemplo de predação mútua entre as espécies, levando à exclusão de G. fuliginosa
na ilha Daphne, e de G. fortis na ilha Los Hermanos.

d)

Trata-se de um caso de repulsa mútua entre as duas espécies, sendo mais perceptível nas ilhas
Daphne e Los Hermanos.
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7.

8.

Um ecossistema pode ser drasticamentealtera do pelo surgimento ou pelo desaparecimento de
espécies de seres vivos. Um ambiente em equilíbrio é habitado por indivíduos pertencentes a três
diferentes grupos: produtores, consumidores de 1ª ordem e consumidores de 2ª ordem. Em um
determinado momento, ocorreu uma súbita extinção dos consumidores secundários. O gráfico abaixo
representa a variação, em função do tempo, do número de produtores e de consumidores de 1ª ordem
nesse ecossistema e o momento da extinção dos consumidores de 2ª ordem.

a)

Indique as curvas do gráfico que correspondem, respectivamente, aos produtores e aos
consumidores de 1ª ordem e justifique sua resposta.

b)

O molusco bivalve Isognomon bicolor, um bioinvasor trazido ao Brasil por plataformas de petróleo,
cascosou águas de lastro de navios, vem rapidamente ocupando o nicho ecológico de bivalves
nativos. Explique como a rápida expansão populacional dos organismos bioinvasores pode alterar
a diversidade biológica

Um pesquisador cultivou quatro espécies de protozoários A, B, C e D, separadamente (gráfico I) e depois
reunidas duas a duas (gráficos II, III e IV), fornecendo-lhes diariamente quantidades constantes de
alimento.
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Os gráficos mostram as curvas de crescimento populacional das espécies nas diferentes situações.

9.

a)

Que tipo de relação ecológica existe entre as espécies: 1. A e B? 2. C e D?

b)

Que correlação existe entre os nichos ecológicos das espécies: 1. A e B? 2. A e C?

O mico-leão-dourado e a onça-pintada são animais encontrados em um bioma muito ameaçado: a Mata
Atlântica. O mico-leão-dourado é um animal onívoro que se alimenta de frutos e pequenos animais,
enquanto a onça é um carnívoro feroz que apresenta dentes fortes capazes até mesmo de quebrar
cascos de jabutis.
A respeito dos conceitos ecológicos tratados acima, marque a alternativa correta.
a)

O mico-leão-dourado e a onça-pintada apresentam o mesmo nicho ecológico.

b)

O mico-leão-dourado e a onça-pintada apresentam o mesmo nicho ecológico e o mesmo habitat.

c)

O mico-leão-dourado e a onça-pintada apresentam o mesmo habitat e diferentes nichos
ecológicos.

d)

O mico-leão-dourado e a onça-pintada apresentam mesmo nicho ecológico e vivem em diferentes
habitats.

e)

O mico-leão-dourado e a onça-pintada não apresentam nem o mesmo nicho ecológico nem o
mesmo habitat.

10. A figura representa os nichos ecológicos de uma determinada população animal.
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Dadas as afirmativas,
I. Nicho ecológico é uma propriedade da população ou espécie e não do ambiente.
II. Nichos ecológicos são mutáveis.
III. Nichos ecológicos são representados pelas condições em que um organismo (espécie, população)
pode persistir (sobreviver e reproduzir-se); são, em geral, maiores do que as condições em que o
organismo realmente vive.
IV. As alterações do nicho ecológico são causadas por interações bióticas.
Verifica-se que está(ão) correta(s)
a) I, II, III e IV.
b) II e III, apenas.
c) I e IV, apenas.
d) I e II, apenas.
e) III, apenas.
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Gabarito
1.

B
O nicho fundamental sempre terá uma amplitude maior que o nicho realizado, pois o nicho realizado
possui a resistência do ambiente, portanto a letra B é a que melhor expressa o nicho fundamental e
realizado de Balanus (W e X) e Chthamalus (Y e Z)

2.

C
O enunciado trata do que o anfíbio faz, sendo a função dele, ou seja, o nicho ecológico.

3.

B
O que o rato faz no ambiente, como mostra o enunciado, se chama nicho ecológico.

4.

D
A descrição do texto aborda a questão do nicho ecológico que é o conjunto de requisitos ambientais e a
função que o animal exerce no sistema. No texto observamos esses eventos quando ele retrata todo o
cotidiano que o tamanduá tem nesse habitat (função que ele exerce).

5.

D
A afirmação II está errada devido as espécies diferentes que têm o mesmo hábitat não conseguirem
ocupar um nicho ecológico idêntico por muito tempo, pois eles competirão entre si.

6.

B
A divergência de caracteres, como a profundidade dos bicos dos tentilhões, resulta da seleção natural
diferencial, quando as espécies competem na situação de simpatria na ilha de Santa Maria

7.
a)

Produtores - curva Y Consumidores de 1ª ordem - curva X Haverá, inicialmente, um aumento dos
consumidores de 1ª ordem, ocasionado pela extinção de seus predadores, que são os
consumidores de 2ª ordem. Em consequência, ao longo do tempo, ocorrerá um declínio da
população de produtores. A falta de alimento levará, em seguida, a uma diminuição da população
de consumidores primários.

b)

Os organismos invasores, ganhando a competição por nichos ecológicos de espécies nativas, vão
aumentar sua população de maneira desordenada, diminuindo a diversidade biológica.

a)

1. A relação entre as espécies A e B é de competição interespecífica (uma vez que ambas são
prejudicadas ao serem cultivadas juntas). 2. Entre as espécies C e D ocorre predatismo (de C sobre
D, uma vez que a população de C aumenta, beneficiando- se à custa da de D, que diminui —
comportamento típico da relação predador-presa num certo intervalo de tempo).

b)

1. Os nichos ecológicos das espécies A e B coincidem, o que é demonstrado pelo fato de que ambas
competem. 2. Os nichos das espécies A e C são diferentes, uma vez que, sendo elas cultivadas
juntas, suas densidades populacionais permanecem as mesmas de quando são cultivadas
separadamente.

8.
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9.

C
Como o mico-leão-dourado e a onça-pintada vivem na Mata Atlântica, ambos compartilham o mesmo
habitat. Já o nicho ecológico diferencia-se, uma vez que o mico-leão-dourado é onívoro e a onça-pintada,
carnívora.

10. A
De acordo com o gráfico, podemos verificar que o nicho potencial é maior que o nicho realizado e que o
nicho está diretamente associado a uma população e não ao ambiente.
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Metafísica de Aristóteles
Resumo
Um dos maiores pensadores de todos os tempos, Aristóteles foi, durante a juventude, o mais brilhante
discípulo de Platão, pensador com o qual estudou durante o período de vinte anos. Sua filosofia, entretanto,
pode ser considerada essencialmente um anti-platonismo. De fato, não obstante manter até sua morte uma
profunda admiração pelo mestre, Aristóteles considerava que as bases do pensamento platônico, em especial
a Teoria das Ideias, estavam profundamente equivocadas. Daí, aliás, a célebre frase que lhe é atribuída: “Sou
amigo de Platão, mas sou mais amigo da verdade”
Como se sabe, para Platão, a realidade está dividida em dois níveis: o mundo das Ideias ou mundo
inteligível, onde se encontram as essências imutáveis das coisas; e o mundo sensível, onde se encontram as
coisas concretas e materiais, reflexos imperfeitos de suas essências. Em outras palavras, toda a filosofia de
Platão repousava sobre a separação entre, de um lado, as coisas, e, de outro, suas essências. Ora, para
Aristóteles, tal separação soava absurda, pois contraria o próprio significado da palavra “essência”. De fato,
essência é aquilo que faz com que uma coisa seja o que ela é e não outra. Ou seja, a essência de uma coisa
é a sua característica primordial, aquilo que a define, aquilo que a faz ser o que ela é e que, portanto, caso ela
perca, ela deixará de ser o que é. Pois bem, se as essências fossem separadas das coisas, isto significaria
que as características primordiais das coisas não estariam nas próprias coisas, mas fora delas. Isso faz
algum sentido? Segundo Aristóteles, não. Daí que o ponto de partida de seu pensamento não é a defesa da
separação da realidade em dois níveis, tal como propunha Platão, mas sim a afirmação da unidade
inseparável entre essência e coisa. Não há dois mundos, um de essências e outro de coisas. O que há é uma
única realidade, onde as coisas e suas essências se encontram juntas. Esta tese central da ontologia
aristotélica, conhecida como teoria da substância, é o ponto a partir do qual podemos compreender toda a
ontologia aristotélica.
Segundo Aristóteles, toda coisa é uma substância, ou seja, é uma realidade que subsiste em si
mesma. Isto, inclusive, é o que diferencia as coisas de suas características. Enquanto a característica subsiste
apenas na coisa, a coisa subsiste por si mesma. Por exemplo, Pedro subsiste em si mesmo, mas a sua cor
de pele só subsiste através dele e não em si mesma. Toda a filosofia de Aristóteles parte da análise que ele
faz dos elementos que constituem as substâncias.
Dentre as características que compõem uma substância, podemos distinguir dois tipos: a essência
(ou forma) e os acidentes. A essência de uma coisa, como vimos, é a sua característica primordial, aquilo que
a define, que a faz ser o que é. Por sua vez, os acidentes são todas as características de uma coisa que não
lhe são essenciais, ou seja, são as características secundárias, aquelas que a substância pode perder ou
ganhar sem deixar de ser o que é. Assim, por exemplo, na substância João, que é um ser humano, a essência
é racionalidade e os acidentes são todas as demais características de João, tais como sua altura, corte de
cabelo, cor de pele, etc.
Depois de analisar as partes componentes da substância, Aristóteles procura compreender como elas
se transformam. Aristóteles define a mudança como uma passagem da potência ao ato. No linguajar
aristotélico, potência é uma possibilidade de ser que a substância tem, mas que ela não está realizando em
dado momento. Por outro lado, ato é aquilo que a substância realmente é em dado momento. Por exemplo,
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quando Maria vai de casa para o colégio, ela realizou uma mudança, pois modificou o lugar onde estava
presente. Tal mudança se deu quando aquilo que era mera potência, possibilidade (estar no colégio) se tornou
ato, realidade. O ser em potência é aquele que é apenas enquanto possibilidade; o ser em ato é aquele que é
como realidade, efetivamente. Mudar é transferir algo do domínio do possível para o domínio do real. Com
sua teoria do ato e potência, Aristóteles procurou explicar que mudar não é simplesmente se tornar algo
diferente do que se é (tal como pensavam os pré-socráticos). Mais que isso, mudar é se tornar algo diferente
do que se é, mas que é possível, que é compatível com a própria natureza.
Por fim, para explicar como se dá a mudança das substâncias e como ela subsistem, é preciso saber
quais são os elementos que fazem com que algo passe de potência a ato. Os princípios responsáveis pela
existência das substâncias e que realizam suas mudanças são chamados por Aristóteles de causas. Segundo
o filósofo, há ao todo quatro causas:
•

Causa formal: é a característica primordial da substância, a sua forma. Por exemplo, no caso de uma
cadeira, a causa formal é a essência da cadeira.

•

Causa material: é a matéria da substância, aquilo que de que ela é feita. No caso da cadeira, por exemplo,
é a madeira.

•

Causa eficiente: é aquilo que produz a substância, que a põe no ser, que a faz existir. No caso do exemplo
da cadeira, é o carpinteiro.

•

Causa final: é a finalidade da substância, aquilo para que ela foi feita, o seu propósito. No caso da cadeira,
a causa final é servir como assento.

De modo didático, podemos dizer que as quatro causas respondem a quatro perguntas: O que é? De que foi
feito? Quem fez? Para que serve?

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui
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Exercícios
1.

"Todos os homens, por natureza, desejam conhecer. Sinal disso é o prazer que nos proporcionam os
nossos sentidos; pois, ainda que não levemos em conta a sua utilidade, são estimados por si mesmos;
e, acima de todos os outros, o sentido da visão". Mais adiante, Aristóteles afirma: "Por outro lado, não
identificamos nenhum dos sentidos com a Sabedoria, se bem que eles nos proporcionem o
conhecimento mais fidedigno do particular. Não nos dizem, contudo, o porquê de coisa alguma". Fonte:
ARISTÓTELES, Metafísica. Tradução de Leonel Vallandro. Porto Alegre: Globo, 1969, p. 36 e 38.

Com base nos textos acima e nos conhecimentos sobre a metafísica de Aristóteles, considere as
afirmativas a seguir.
I.

Para Aristóteles, o desejo de conhecer é inato ao homem.

II.

O desejo de adquirir sabedoria em sentido pleno representa a busca do conhecimento em mais
alto grau.

III. O grau mais alto de conhecimento manifesta-se no prazer que sentimos em utilizar nossos
sentidos.
IV. Para Aristóteles, a sabedoria é a ciência das causas particulares que produzem os eventos.
A alternativa que contém todas as afirmativas corretas é:

2.

a)

I e II

b)

II e IV

c)

I, II e III

d)

I, III e IV

e)

II, III e IV

Aristóteles rejeitou a dicotomia estabelecida por Platão entre mundo sensível e mundo inteligível. No
entanto, acabou fundindo os dois conceitos em um só. Esse conceito é
a)

a forma, aquilo que faz com que algo seja o que é. É o princípio de inteligibilidade das coisas.

b)

a matéria, enquanto princípio indeterminado de que o mundo físico é composto, e aquilo de que
algo é feito.

c)

a substância, enquanto aquilo que é em si mesmo e enquanto é suporte dos atributos.

d)

o Ato Puro ou Primeiro Motor Imóvel, causa incausada e causa primeira e necessária de todas as
coisas.
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3.

“A substância, no sentido o mais fundamental, primeiro e principal do termo, é o que não se afirma de
um sujeito, nem ocorre num sujeito; por exemplo, o homem individual ou o cavalo individual.”
ARISTÓTELES. Categorias, V.2 a, p. 11-14.

André é um homem branco, tem dois metros de altura, e hoje se encontra sentado na esquina, lendo
um romance que o emociona a cada página. Considerando os textos acima, é correto afirmar que
a)

o conceito aristotélico de substância expressa uma crítica ao abstracionismo da ideia platônica e,
segundo Aristóteles, podemos afirmar que o essencial na descrição de “André” é o fato de que
hoje ele se emocionou na sua leitura.

b)

o conceito aristotélico de substância é um outro nome para ideia platônica e, segundo Aristóteles,
podemos afirmar que “André” participa da ideia de homem.

c)

o conceito aristotélico de substância expressa uma crítica à teoria das ideias de Platão e, segundo
Aristóteles, podemos considerar “André” como substância, homem como sua espécie e os outros
atributos da sua descrição como acidentais.

d)

o conceito aristotélico de substância é uma ideia cuja existência encontramos em um mundo
inteligível diferente do sensível e, segundo Aristóteles, podemos considerar “André” como uma
ideia e os outros atributos da sua descrição como as imagens que o complementam.

4.

“Em primeiro lugar, é claro que, com a expressão “ser segundo a potência e o ato”, indicam-se dois
modos de ser muito diferentes e, em certo sentido, opostos. Aristóteles, de fato, chama o ser da
potência até mesmo de não-ser, no sentido de que, com relação ao ser-em-ato, o ser-em-potência é
não-ser-em-ato.”
REALE, Giovanni. História da Filosofia Antiga. Vol. II. Trad. de Henrique Cláudio de Lima Vaz e Marcelo Perine. São Paulo:
Loyola, 1994, p. 349.

A partir da leitura do trecho acima e em conformidade com a Teoria do Ato e Potência de Aristóteles,
assinale a alternativa correta.
a)

Para Aristóteles, ser-em-ato é o ser em sua capacidade de se transformar em algo diferente dele
mesmo, como, por exemplo, o mármore (ser-em-ato) em relação à estátua (ser-em-potência).

b)

Segundo Aristóteles, a teoria do ato e potência explica o movimento percebido no mundo sensível.
Tudo o que possui matéria possui potencialidade (capacidade de assumir ou receber uma forma
diferente de si), que tende a se atualizar (assumindo ou recebendo aquela forma).

c)

Para Aristóteles, a bem da verdade, existe apenas o ser-em-ato. Isto ocorre porque o movimento
verificado no mundo material é apenas ilusório, e o que existe é sempre imutável e imóvel.

d)

Segundo Aristóteles, o ato é próprio do mundo sensível (das coisas materiais) e a potência se
encontra tão-somente no mundo inteligível, apreendido apenas com o intelecto.
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5.

Leia o texto a seguir.
“É pois manifesto que a ciência a adquirir é a das causas primeiras (pois dizemos que conhecemos
cada coisa somente quando julgamos conhecer a sua primeira causa); ora, causa diz-se em quatro
sentidos: no primeiro, entendemos por causa a substância e a essência (o “porquê” reconduz-se pois à
noção última, e o primeiro “porquê” é causa e princípio); a segunda causa é a matéria e o sujeito; a
terceira é a de onde vem o início do movimento; a quarta causa, que se opõe à precedente, é o “fim para
que” e o bem (porque este é, com efeito, o fim de toda a geração e movimento).”
ARISTÓTELES. Metafísica. Trad. De Vincenzo Cocco. São Paulo: Abril S. A. Cultural, 1984. p.16. (Coleção Os Pensadores.).
Adaptado.

Com base no texto e nos conhecimentos sobre o tema, assinale a alternativa que indica, corretamente,
a ordem em que Aristóteles apresentou as causas primeiras.

6.

a)

Causa final, causa eficiente, causa material e causa formal.

b)

Causa formal, causa material, causa final e causa eficiente.

c)

Causa formal, causa material, causa eficiente e causa final.

d)

Causa material, causa formal, causa eficiente e causa final.

e)

Causa material, causa formal, causa final e causa eficiente

Elaborando a teoria das quatro causas e a distinção entre ato e potência, Aristóteles busca explicar a
realidade do devir e da mudança a que estão submetidas as coisas causadas. Assinale o que for correto.
(01) Para Aristóteles, a mudança implica uma passagem da potência ao ato; o ato é o estado de plena
realização de uma coisa; a potência, a capacidade que algo tem para assumir uma determinação.
(02) Segundo Aristóteles, tudo o que acontece tem suas causas, essas são a explicação ou o porquê
de certa coisa ser o que é.
(04) Causa material, causa formal, causa eficiente e causa final são os quatros sentidos que Aristóteles
distingue no termo causa.
(08) Segundo Aristóteles, a causa material e a causa formal de uma coisa são, respectivamente, aquilo
de que essa coisa é feita e aquilo que ela essencialmente é.
(16) Segundo Aristóteles, a causa eficiente e a causa final de uma coisa são, respectivamente, o agente
que atua sobre essa coisa e o fim a que ela se destina.
Soma: (

)
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7.

“Pode-se viver sem ciência, pode-se adotar crenças sem querer justificá-las racionalmente, pode-se
desprezar as evidências empíricas. No entanto, depois de Platão e Aristóteles, nenhum homem honesto
pode ignorar que uma outra atitude intelectual foi experimentada, a de adotar crenças com base em
razões e evidências e questionar tudo o mais a fim de descobrir seu sentido último.”
ZINGANO, M. Platão e Aristóteles: o fascínio da filosofia. São Paulo: Odysseus, 2002.

Platão e Aristóteles marcaram profundamente a formação do pensamento Ocidental. No texto, é
ressaltado importante aspecto filosófico de ambos os autores que, em linhas gerais, refere-se à

8.

a)

adoção da experiência do senso comum como critério de verdade.

b)

incapacidade de a razão confirmar o conhecimento resultante de evidências empíricas.

c)

pretensão de a experiência legitimar por si mesma a verdade.

d)

defesa de que a honestidade condiciona a possibilidade de se pensar a verdade.

e)

compreensão de que a verdade deve ser justificada racionalmente.

A filosofia de Aristóteles representou uma nova interpretação sobre o problema do ser. Nesse sentido,
Aristóteles define a ciência como
a)

conhecimento verdadeiro, isto é, conhecimento que se fundamenta apenas na compreensão do
mundo inteligível porque as idéias, enquanto entidades metafísicas, não mudam.

b)

conhecimento verdadeiro, isto é, conhecimento pelas causas, capaz de compreender a natureza
do devir e superar os enganos da opinião.

c)

conhecimento relativo porque o ser é mobilidade, eterno fluxo e a verdade não pode, portanto, ser
absoluta.

d)

conhecimento relativo porque a ciência, enquanto produção do homem, é determinada pelo
desenvolvimento histórico.

9.

“[...] após ter distinguido em quantos sentidos se diz cada um [destes objetos], deve-se mostrar, em
relação ao primeiro, como em cada predicação [o objeto] se diz em relação àquele.”
Aristóteles, Metafísica. Tradução de Marcelo Perine. São Paulo: Edições Loyola, 2002.

De acordo com a ontologia aristotélica,
a)

a metafísica é “filosofia primeira” porque é ciência do particular, do que não é nem princípio, nem
causa de nada.

b)

o primeiro entre os modos de ser, ontologicamente, é o “por acidente”, isto é, diz respeito ao que
não é essencial.

c)

a substância é princípio e causa de todas as categorias, ou seja, do ser enquanto ser

d)

a substância é princípio metafísico, tal como exposto por Platão em sua doutrina
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10. Leia atentamente o texto abaixo.
"Logo, o que é primeiramente, isto é, não em sentido determinado, mas sem determinações, deve ser a
substância. Ora, em vários sentidos se diz que uma coisa é primeira, e em todos eles o é a substância:
na definição, na ordem de conhecimento, no tempo."
ARISTÓTELES. METAFÍSICA. (1028830-35). TRADUÇÃO DE LEONEL VALLANDRO. PORTO ALEGRE. GLOBO. 1969. P.147-148.

De acordo com o pensamento de Aristóteles, marque a alternativa INCORRETA.
a)

Para Aristóteles, o conhecimento somente é possível tendo por objeto as substâncias, pois dos
acidentes não é possível se fazer ciência.

b)

A substância, ao contrário do acidente, é a categoria por meio da qual sabemos o que uma coisa
é, pois é a partir da substância que definimos uma coisa.

c)

Pode-se dizer que, para a metafísica aristotélica, a substância é a característica necessária de uma
coisa, uma vez que nos indica em que sentido uma coisa é.

d)

Segundo a metafísica aristotélica, a definição de cada ser é apreendida pela ordenação e
classificação de suas características acidentais.
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Gabarito
1.

A
Para Aristóteles, a busca pelo conhecimento é algo que faz parte da própria natureza humana, iniciandose e manifestando-se primeiramente através dos sentidos, que captam as substâncias, realidades
particulares. A partir desta captação inicial dos sentidos, degrau primeiro do conhecimento, o homem vai
então, mediante o poder de abstração do seu intelecto, obtendo sabedoria, isto é, apreendendo os
princípios universais que regem a realidade.

2.

C
Aristóteles criticou durante a metafísica do seu mestre Platão pois considerava o dualismo da Teoria das
Ideias algo inaceitável. De fato, como pode a essência de uma coisa estar separada da própria coisa? Foi
então que, superando o dualismo, Aristóteles propôs uma nova metafísica, na qual se compreende que
o mundo é constituído pelas substâncias, realidades particulares e autossuficientes, no interior das quais
se encontram as respectivas essências.

3.

C
Segundo Aristóteles, em crítica à teoria das Ideias de Platão, toda coisa (realidade que subsiste por si
mesma) é uma substância. Por sua vez, no interior de cada substância, podem-se distinguir dois tipos de
características: a essência, característica primordial da substância, que a define (no caso do homem, por
exemplo, a racionalidade) e os acidentes, características secundárias, que compõem a substância, mas
que ela pode perder ou adquirir sem deixar de ser o que é. No caso da questão, a substância André é da
espécie humana pois sua essência é humana. Entretanto, André não deixaria de ser André caso sua pele
mudasse de cor ou caso começasse a andar pela rua: essas são características acidentais.

4.

B
Para Aristóteles, toda mudança é sempre uma passagem da potência (possibilidade de ser, o que não
existe, mas que não é contraditório que exista, que pode existir) ao ato (aquilo que existe efetivamente).
Em outras palavras, para que algo mude e se torne real, primeiro necessitava ser possível.

5.

C
A causa formal ou forma é a essência da substância, a característica primordial que a define. A causa
material ou matéria é de que a substância é feita, o que a compõe. A causa eficiente é quem ou o que
fez, produziu a substância. A causa final é o propósito, objetivo da substância.

6.

Todas as opções estão corretas e, no seu conjunto, sintetizam perfeitamente a teoria aristotélica das
quatro causas.

7.

E
Aristóteles, tal como Platão, é acima de tudo um exemplo de vida dedicada à filosofia, isto é, de alguém
que dedicou-se radicalmente à busca do conhecimento por meio da razão.
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8.

B
Assim como Platão, Aristóteles discordava dos sofistas e acreditava que é possível obter um
conhecimento objetivo e absolutamente seguro. Entretanto, diferente de seu mestre, Aristóteles não
pensava que para isso é necessário buscar alcançar uma realidade superior e inteligível, onde as
essências se encontram separadas das coisas. Ao contrário, na ontologia aristotélica, as essências se
encontram no interior das próprias coisas que participam do devir, isto é, da mudança.

9.

C
Aristóteles criticou durante a metafísica do seu mestre Platão pois considerava o dualismo da Teoria das
Ideias algo inaceitável. De fato, como pode a essência de uma coisa estar separada da própria coisa? Foi
então que, superando o dualismo, Aristóteles propôs uma nova metafísica, ciência universal na qual se
compreende que o mundo é constituído pelas substâncias, realidades particulares e autossuficientes, no
interior das quais se encontram as respectivas essências.

10. D
Segundo Aristóteles, em crítica à teoria das Ideias de Platão, toda coisa (realidade que subsiste por si
mesma) é uma substância. Por sua vez, no interior de cada substância, podem-se distinguir dois tipos de
características: a essência, característica primordial da substância, que a define e que pode ser usada
como sinônima dela, e os acidentes, características secundárias, que compõem a substância, mas que
ela pode perder ou adquirir sem deixar de ser o que é, e que portanto não a definem.
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Leis de Newton
Resumo
1ª Lei de Newton – Princípio da Inércia
Um corpo, livre de forças externas (ou com a resultante delas sendo igual a zero) estará realizando um MRU
ou estará em repouso.
A inércia é uma propriedade da matéria que consiste na resistência ao estado de movimento, seja ele o
repouso ou MRU. Quando um cavalo está em movimento e dá uma pausa brusca, o cavaleiro é projetado para
frente por inércia. Da mesma forma, ao acelerar um carro, a pessoa sente suas costas fazendo uma força
contra o banco.
2ª Lei de Newton – Princípio Fundamental da Dinâmica
A resultante das forças aplicadas a um ponto material de massa m produz uma aceleração tal que:
Os vetores força e aceleração têm sempre mesma direção e sentido, pois a massa é sempre positiva.
A unidade padrão no SI para a Força é o Newton (N = Kg.m/s²).
⃗⃗⃗⃗
𝐹𝑅 = 𝑚𝑎

3ª Lei de Newton – Ação e Reação
Quando um corpo A exerce uma força num corpo B, este exerce um A uma outra força . Essas forças
terão mesma intensidade, direção e sentidos opostos.
⃗⃗⃗⃗𝐴 | = |𝐹
⃗⃗⃗⃗𝐵 |
|𝐹

Peso
Força de interação entre qualquer corpo de massa m com um campo gravitacional e pode ser calculado
com a equação:
𝑃⃗ = 𝑚𝑔

1
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Onde g é a aceleração da gravidade local. Note que, como a massa é sempre maior do que zero, P tem sempre
a mesma direção e sentido de g.
Normal
Força de interação de um corpo e uma superfície. A força normal será sempre perpendicular à superfície e no
sentido da superfície para o corpo.
Não existe uma equação específica para calcular a força normal, deverá ser feito uma análise das forças
aplicadas na direção da normal e, por um sistema linear, determinar seu valor.

ATENÇÃO: Normal não forma par ação e reação com o Peso!!!

Tração
Força que aparece sempre em cabos, fios e cordas quando esticados. Cada pedaço da corda sofre uma tração,
que pode ser representada por um par de forças iguais e contrárias que atuam no sentido do alongamento da
corda.
Dinamômetro: disposto que pode ser acoplado à corda para medir a intensidade da força de tração.

2
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Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui
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Exercícios
1.

O peso de um corpo depende basicamente de sua massa e da aceleração da gravidade em um local. A
tirinha a seguir mostra que o Garfield está tentando utilizar seus conhecimentos de Física para enganar
o seu amigo.

De acordo com os princípios da Mecânica, se Garfield for para esse planeta:

2.

a)

ficará mais magro, pois a massa depende da aceleração da gravidade.

b)

ficará com um peso maior.

c)

não ficará mais magro, pois sua massa não varia de um local para outro.

d)

ficará com o mesmo peso.

e)

não sofrerá nenhuma alteração no seu peso e na sua massa.

O texto abaixo é um pequeno resumo do trabalho de Sir Isaac Newton (1643 – 1727) e refere-se à(s)
seguinte(s) questões de Física.

De acordo com as Leis do Movimento de Newton, a atração gravitacional da Terra confere peso aos
objetos fazendo com que caiam quando são soltos no ar (como a atração é mútua, a Terra também se
move em direção aos objetos, mas apenas por uma ínfima fração). Sendo o peso de um corpo, na Terra,
de 360 N, qual será este peso, na Lua, onde a aceleração da gravidade é um sexto da aceleração da
gravidade na Terra?
a)

60 N

b)

120 N

c)

180 N

d)

360 N
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3.

Para transportar os operários numa obra, a empresa construtora montou um elevador que consiste
numa plataforma ligada por fios ideais a um motor instalado no telhado do edifício em construção. A
figura mostra, fora de escala, um trabalhador sendo levado verticalmente para cima com velocidade
constante, pelo equipamento. Quando necessário, adote g = 10 m/s².

Preocupada com as normas de segurança, a empresa responsável pelo elevador afixou a placa
mostrada a seguir, indicando a carga máxima que pode ser transportada por ele.

Considerando-se as unidades de medidas estabelecidas pelo Sistema Internacional, quem escreveu os
dizeres da placa cometeu um erro e, para corrigi-lo, bastaria trocar “600 kg” por

4.

a)

600000 g

b)

0,6 kgf

c)

60 N

d)

600 N

e)

6000 N

O texto a seguir refere-se à(s) seguinte(s) questão(ões). Leia-o com atenção!
A TERRA É AZUL!
Em 1961, um homem – Yuri Gagarin – subia, pela primeira vez, ao espaço. O feito posicionou os russos
na frente da corrida espacial travada com os Estados Unidos após o fim da Segunda Guerra. Em 2011,
comemorando 5 décadas dessa façanha.
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Por: Othon Winter
“Na descida, foi ejetado da nave quando estava a 7 km de altura e chegou ao solo suavemente, com o
auxílio de paraquedas.”
Após o paraquedas ter sido aberto, entendendo-se que o astronauta passou a descer com velocidade
escalar constante, a resultante das forças que atuava sobre Gagarin era igual

5.

6.

7.

a)

ao seu peso.

b)

ao seu peso e ao peso do paraquedas.

c)

a força da resistência do ar.

d)

a zero.

Um corpo de 20 kg de massa cai em queda livre de uma altura de 2 m. Considerando a aceleração da
gravidade g = 10 m/s², é correto afirmar que, durante a queda, o corpo atrai a Terra com:
a)

força desprezível, aproximadamente zero.

b)

força menor que 200 N

c)

força superior a 200 N

d)

força igual a 200 N

e)

uma força cada vez maior à medida que se aproxima do chão.

Um objeto de 3,10 kg é liberado por um astronauta, a partir do repouso, e cai em direção à superfície
do planeta Marte. Calcule a força peso em Newtons sobre o objeto, expressando o resultado com o
número de algarismos significativos apropriado.
Considere a aceleração da gravidade gMarte = 3,69 m/s²
a)

31,0

b)

11,439

c)

11,44

d)

11,4

e)

6,79

Em uma academia, a aceleração de uma esteira e a resultante da força exercida sobre ela foram
medidas ao longo de 10 s. Os resultados estão representados nos gráficos abaixo.
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Com base nos gráficos, determine, em quilogramas, a massa da esteira.
a) m = 20 kg
b) m = 10 kg
c) m = 1 kg
d) m = 200 kg
e) m = 2kg

8.

Em 2006, foi criado o “O Dia Mundial do Pulo”, uma iniciativa organizada na internet
(www.worldjumpday.org), pelo artista alemão Torsten Lauschmann, alegando ser um Professor Hans
Peter Niesward do Instituto de Física Gravitacional de Munique. No dia 20 de julho às 07h39 (horário de
Brasília), a organização do evento planejou ter 600 milhões de pessoas do hemisfério ocidental pulando
simultaneamente, com o objetivo de mover a Terra para uma nova órbita e, desse modo, criar condições
para diminuir o aquecimento global.
Do ponto de vista da Física, essa proposta:
a) é correta, pois a quantidade de movimento das pessoas após o pulo é pouco menor que a
quantidade de movimento da Terra.
b) é correta, pois a ação das pessoas sobre a Terra criaria uma reação igual e contrária que alteraria
a sua rotação.
c) é falsa, pois a força que as pessoas fariam seria radial no sentido do centro da Terra, o que não
alteraria sua rotação.
d) é falsa, pois a força que as pessoas fariam sobre a Terra é uma força interna entre elementos do
próprio planeta.

9.

Dois carros que transportam areia se deslocam sem atrito na horizontal e sob a ação de duas forças
constantes e iguais. Ao longo do deslocamento, há vazamento do material transportado por um furo
em um dos carros, reduzindo sua massa total.
Considerando que ambos partiram do repouso e percorrem trajetórias paralelas e retas, é correto
afirmar que após um intervalo de tempo igual para os dois, a velocidade do carro furado, se comparada
à do outro carro,
a) é menor e o carro furado tem maior aceleração.
b) é maior e o carro furado tem menor aceleração.
c) é menor e o carro furado tem menor aceleração.
d) é maior e o carro furado tem maior aceleração.

10. Um objeto colocado em uma balança de pratos é equilibrado por uma massa de 13 kg. Quando o objeto
é colocado em uma balança de mola, o mostrador indica 13 kg. Todo o conjunto (objeto, balança de
pratos, pesos da balança de pratos e balança de mola) é transportado pela empresa SpaceX para o
planeta Marte, onde a aceleração em queda livre é 2,6 vezes menor que a aceleração em queda livre
na Terra.
As leituras da balança de pratos e da balança de mola, em Marte, são, respectivamente:
a) 13 kg e 13 kg
b) 13 kg e 5 kg
c)

5 kg e 5 kg
d) 5 kg e 13 kg
e) 13 kg e 34 kg
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Gabarito
1. C

2. A

3. E

4. D

5. D

6. D

7. A
Supondo que a força mostrada no gráfico seja a resultante, para o instante 10 s, têm-se

F = 20N e a = 1 m s2. Aplicando o princípio fundamental da dinâmica:
F=mam=

F 20
=

a
1

m = 20 kg.

8. D
A ação de forças internas não alteram o estado de movimento, pois estão acompanhadas de seus pares
ação e reação que possuem mesmo módulo e direção, mas sentidos contrários, sendo assim, o
somatório dessas forças no sistema seria anulado. Para que conseguíssemos alterar a órbita da Terra,
necessitaríamos um “empurrão” externo como um corpo de grande massa interagindo com o sistema
Terra-Lua como um asteroide capturado pela gravidade da Terra, por exemplo. Resposta correta [D].
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9. D
Considerando que essas forças sejam as resultantes, sendo elas constantes, os movimentos são
retilíneos, havendo apenas acelerações tangenciais. De acordo com o Princípio Fundamental da
Dinâmica (2ª Lei de Newton), a aceleração é inversamente proporcional à massa.
F
a= R.
m
Então, no carro furado, de menor massa, a aceleração é maior, acarretando maior velocidade.
10. B
A balança de pratos retornará o mesmo valor de massa, pois funciona por comparação com uma massa
já conhecida e independe da aceleração em queda livre.
Para a balança de pratos, teremos:
13 gTerra
PTerra = 13gTerra e PMarte = 13 gMarte =
2,6
PMarte 13 gTerra
P
1
=

 PMarte = Terra
PTerra
2,6
13 gTerra
2,6
Portanto, como o peso em Marte será 2,6 vezes menor que na Terra, a massa medida também seguirá
13 kg
a mesma relação, ou seja,
= 5 kg.
2,6
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Principais forças da dinâmica
Resumo
Após o estudo das Leis de Newton, podemos definir as principais forças que usamos na Dinâmica: força peso,
força normal, força elástica, tração e força de atrito.
Para uma melhor análise, o estudo da força de atrito terá uma aula específica e não será considerada neste
material.

Peso
Força de interação entre qualquer corpo de massa m com um campo gravitacional e pode ser calculado com
a equação:
𝑃⃗ = 𝑚𝑔
Onde g é a aceleração da gravidade local. Note que, como a massa é sempre maior do que zero, P tem sempre
a mesma direção e sentido de g.

Normal
Força de interação de um corpo e uma superfície. A força normal será sempre perpendicular à superfície e no
sentido da superfície para o corpo.
Não existe uma equação específica para calcular a força normal, deverá ser feito uma análise das forças
aplicadas na direção da normal e, por um sistema linear, determinar seu valor.

ATENÇÃO: Normal não forma par ação e reação com o Peso!!!
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Tração
Força que aparece sempre em cabos, fios e cordas quando esticados. Cada pedaço da corda sofre uma tração,
que pode ser representada por um par de forças iguais e contrárias que atuam no sentido do alongamento da
corda.
Dinamômetro: disposto que pode ser acoplado à corda para medir a intensidade da força de tração.

Força elástica
Força que aparece durante a deformação de algum corpo com características elásticas, ou seja, que pode ser
deformado durante a aplicação de uma força e que tem a capacidade de voltar ao seu tamanho original assim
que a força for cessada. Corda de borracha, elásticos e molas são os exemplos mais comuns em questões.
A força elástica é um vetor que tem mesma direção e sentido oposto à força aplicada para deformar a mola
em questão, sendo assim chamada de força de restituição. O módulo da força elástica pode ser calculado
pela equação:
𝐹 = −𝑘𝑥
Onde K é o coeficiente de elasticidade (característica da mola) e x é a deformação sofrida pela mola.

Associação de Molas
Em algumas situação temos mais de uma mola se deformando como, por exemplo, no colchão de mola, onde
as molas estão todas lado a lado e tem a mesma capacidade de se deformar, ou melhor, tem o mesmo
coeficiente de elasticidade K.
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Ao fazer a associação de molas, podemos calcular o valor do coeficiente de elasticidade equivalente, ou seja,
no lugar das molas de k1 e k2, poderíamos simplesmente colocar uma mola de keq.

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui
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Exercícios
1.

Um livro de peso igual a 4 N está apoiado, em repouso, na palma de sua mão. Complete as sentenças
abaixo:
I.

Uma força para baixo de 4 N é exercida sobre o livro pela __________.

II.

Uma força para cima de __________ é exercida sobre o(a) __________ pela mão.

III. A força para cima (item II) é reação à força para baixo (item I)? __________

2.

a)

mão, 14 N, Terra, Sim.

b)

Terra, 4 N, livro, Sim.

c)

Terra, 4 N, Terra, Não.

d)

Terra, 8 N, Terra, Sim.

e)

Terra, 4 N, livro, Não.

Um astronauta de massa m e peso P foi levado da superfície da Terra para a superfície de um planeta
cuja aceleração da gravidade, em módulo, é igual a um terço da aceleração da gravidade registrada na
superfície terrestre. No novo planeta, os valores da massa e do peso desse astronauta, em função de
suas intensidades na Terra, serão respectivamente:
m
,P
3
b) m, P

a)

P
3
m P
d) ,
3 3

c) m,

3.

A mola varia seu comprimento de 10cm para 22cm quando penduramos em sua extremidade um corpo
de 4N.
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Determine o comprimento total dessa mola, quando penduramos nela um corpo de 6N.

4.

a)

28 cm.

b)

38 cm.

c)

18 cm.

d)

20 cm.

e)

40 cm.

A mola da figura tem constante elástica 20 N/m e encontra-se alongada de 20 cm sob a ação do corpo
A cujo peso é 5,0 N. Nessa situação de equilíbrio, determinar a indicação da balança, graduada em
Newtons.

a)
b)
c)
d)
e)

5.

2 N.
1 N.
4 N.
5 N.
3 N.

A figura a seguir mostra uma corrente formada por três elos. A massa de cada elo é de 100g e uma
força vertical F puxa essa corrente para cima. A corrente sobe com uma aceleração de 3,0 m/s².

Considerando essas informações, o valor do módulo da força F que puxa a corrente; do módulo da
força resultante que atua sobre o elo do meio e do módulo da força que o elo do meio faz sobre o elo
de baixo, respectivamente:
a) 4,9N ; 0,5 N ; 1,2 N.
b) 3,9N ; 0,4 N ; 1,2 N.
c) 4,9N ; 0,3 N ; 1,5 N.
d) 5,9N ; 0,3 N ; 1,3 N.
e) 3,9N ; 0,3 N ; 1,3 N.
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6.

Uma carga de 10 · 10³ kg é abaixada para o porão de um navio atracado. A velocidade de descida da
carga em função do tempo está representada no gráfico da figura:

Considerando g = 10 m/s², determine os módulos das forças de tração T1, T2 e T3, no cabo que sustenta
a carga, entre 0 e 6 segundos, entre 6 e 12 segundos e entre 12 e 14 segundos, respectivamente.
a)
b)
c)
d)
e)

7.

10400 𝑁
10300 𝑁
10500 𝑁
10200 𝑁
10100 𝑁

Uma balança na portaria de um prédio indica que o peso de Chiquinho é de 600 N. A seguir, outra
pesagem é feita na mesma balança, no interior de um elevador, que sobe com aceleração de sentido
contrário ao da aceleração da gravidade e módulo a = g/10 em que g = 10m/s². Nessa nova situação,
o ponteiro da balança aponta para o valor que está indicado corretamente na seguinte figura:
a)

c)

b)

d)
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8.

A mola da figura está:

- em (1) no seu tamanho natural
- em (2) tracionada por uma força de 10N
- em (3) tracionada por uma força de 25N
Podemos afimar, em relação à lei de Hooke:
a) A situação obedece à lei de Hooke completamente.
b) A situação não obedece à lei de Hooke, já que forças de modulo diferentes proporcionam
expansões diferentes para mola.
c) A situação não obedece à lei de Hooke, já que o valor da constante da mole é diferente para
ambos os casos.

9.

Dois blocos, 1 e 2, são arranjados de duas maneiras distintas e empurrados sobre uma superfície sem
atrito, por uma mesma força horizontal F. As situações estão representadas nas figuras I e II abaixo.

Considerando que a massa do bloco 1 é m1 e que a massa do bloco 2 é m2 = 3m1, a opção que indica
a intensidade da força que atua entre blocos, nas situações I e II, é, respectivamente,
a)

F/4 e F/4

b)

F/4 e 3F/4

c)

F/2 e F/2

d)

3F/4 e F/4

e)

FeF
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10. O sistema a seguir apresenta aceleração de 2 m/s² e a tração no fio é igual a 72 N. Considere que a
massa de A é maior que a massa de B, o fio é inextensível e não há atrito na polia. A diferença entre as
massas desses dois corpos é igual a
Considere g = 10 m/s²

a)

1 kg

b)

3 kg

c)

4 kg

d)

6 kg
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Gabarito
1. E
A questão ressalta a lei ação e reação.
2. C
Não há alteração na massa. Para o peso, temos que:
P = mg
g
P ' = mg' = m 
3
P
P' =
3
3. A
𝑭 = 𝒌𝒙
𝟒 = 𝒌(𝟐𝟐 − 𝟏𝟎)
𝑵
𝒌 = 𝟏/𝟑
𝒄𝒎
Calculando a deformação:
𝑭 = 𝒌𝒙
𝟏
𝟔= 𝒙
𝟑
𝒙 = 𝟏𝟖𝒄𝒎
Portanto, o comprimento é 18 + 10 (inicial) = 28 cm.
4. B
𝑭𝒓 = 𝑷 − 𝑭
𝑷 = 𝟓𝑵
𝑭 = 𝒌𝒙 = 𝟐𝟎. 𝟎, 𝟐 = 𝟒𝑵
𝑭𝒓 = 𝟓 − 𝟒 = 𝟏𝑵
5. E
F – P = ma → F – 3 = 0,3.3 → F = 3,9 N.
Só sobre o elo do meio: FR = ma = 0,1 . 3 = 0,3 N.
Elo de baixo: T – P = ma → T – 1 = 0,1 . 3 → T = 1,3 N.
6. C
Para todos os casos, teremos, de maneira generalizada:
𝑇 − 𝑃 = 𝑚𝑎
𝑇 − 1000.10 = 1000. 𝑎
𝑇 = 1000. 𝑎 + 10000
Agora, aplicando para T1, T2 e T3, temos:
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𝑇1 = 1000.0,5 + 10000 = 10500 𝑁
𝑇2 = 1000.0 + 10000 = 10000 𝑁
𝑇3 = 𝑇1 = 10500 𝑁
7. D
Elevador subindo:
𝑁 − 𝑃 = 𝑚𝑎
𝑁 = 𝑃 + 𝑚𝑎 = 600 + 60. (

𝑔
) = 660𝑁
10

8. A
Em 2 – F = kx → 10 = k.5 → k = 2 N/m
Em 3 – F = kx → 25 = k.12,5 → k = 2 N/m
Sim, obedece à lei de Hooke, pois o k é constante.
9. D
Nos dois casos a aceleração tem o mesmo módulo:
𝐹 = (𝑚1 + 𝑚2 )𝑎 → 𝐹 = (𝑚1 + 3𝑚1 )𝑎 → 𝐹 = 4𝑚1 𝑎 → 𝑎 =

𝐹
4𝑚1

Calculando as forças de contato:
𝐹
3𝐹
𝐹12 = 𝑚2 𝑎 → 𝐹12 = 3𝑚1
=
4𝑚1
4
𝐹
𝐹
𝐹21 = 𝑚1 𝑎 → 𝐹21 = 𝑚1
=
4𝑚1 4
10. B
Como a massa do bloco A é maior que a massa do bloco B, a tendência do sistema de blocos é “girar” no
sentido anti-horário.

De acordo com o diagrama de forças acima, temos que:
𝐹𝑅 = 𝑚𝐴 𝑎 = 𝑃𝐴 − 𝑇
2𝑚𝐴 = 10𝑚𝐴 − 72
𝑚𝐴 = 9𝑘𝑔
𝐹𝑅 = 𝑚𝐵 𝑎 = 𝑇 − 𝑃𝐵
2𝑚𝐵 = 72 − 10𝑚𝐵
𝑚𝐵 = 6𝑘𝑔
𝑚𝐴 − 𝑚𝐵 = 9 − 6 = 3𝑘𝑔
10
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Exercícios de vetores (adição, subtração, lei dos cossenos e
decomposição)
Resumo
Operações Vetoriais
•

Multiplicação de um escalar por um vetor

Supondo o vetor abaixo:

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

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

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

a = 1 u.m.
b = 2 u.m.
S = a + b = 3 u.m.

1
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•

Mesma direção e sentidos opostos

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

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

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

O vetor soma (S) será representado graficamente como uma seta que liga o final do 1° vetor ao início do 2°
vetor.
Assim:
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Isso é equivalente a fazer a regra do paralelogramo, onde se traçam retas paralelas aos vetores.

Para calcular o valor do vetor S (seu módulo) é preciso usar o Teorema de Pitágoras:
S =a +b
2

•

2

S = 9 + 16 = 25

2

2

S = 5 u.m.

Direções quaisquer

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

São traçadas retas paralelas aos vetores;

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

Desta forma é possível calcular o módulo de S utilizando a fórmula a seguir:
S =a +b +2. a.b.cos θ
2

2

2
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Obs.: Decomposição Vetorial. Fazer a decomposição é projetar o vetor em suas componentes ortogonais
(eixo x e y).

Usa-se o ângulo para escrever as componentes.

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

Unindo os vetores pela origem.

4
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O desejado é o vetor D= a- b, este vetor pode-se ser representado como sendo um vetor que vai do final do
vetor b ao final do vetor a.
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Exercícios
1.

2.

Os ponteiros de hora e minuto de um relógio suíço têm, respectivamente, 1 cm e 2 cm. Supondo que
cada ponteiro do relógio é um vetor que sai do centro do relógio e aponta na direção dos números na
extremidade do relógio, determine o vetor resultante da soma dos dois vetores correspondentes aos
ponteiros de hora e minuto quando o relógio marca 6 horas.
a)

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

b)

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

c)

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

d)

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

e)

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

Um avião, após deslocar-se 120 km para nordeste(NE), desloca-se 160 km para sudeste (SE). Sendo
um quarto de hora, o tempo total dessa viagem, o módulo da velocidade vetorial média do avião, nesse
tempo, foi de:
a) 320 km/h
b) 480 km/h
c) 540 km/h
d) 640 km/h
e) 800 km/h

3.

Sobre uma mesa sem atrito, um objeto sofre a ação de duas forças F1 = 9 N e F2 = 15N, que estão
dispostas de modo a formar entre si um ângulo de 120º. A intensidade da força resultante, em newtons
será de:
a) 3√24
b) 3√19
c) √306
d) √24
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4.

Um piso plano é revestido de hexágonos regulares congruentes cujo lado mede 10 cm. Na ilustração
de parte desse piso, T, M e F são vértices comuns a três hexágonos e representam os pontos nos quais
se encontram, respectivamente, um torrão de açúcar, uma mosca e uma formiga.

Ao perceber o açúcar, os dois insetos partem no mesmo instante, com velocidades constantes, para
alcançá-lo. Admita que a mosca leve 10 segundos para atingir o ponto T. Despreze o espaçamento
entre os hexágonos e as dimensões dos animais.
A menor velocidade, em centímetros por segundo, necessária para que a formiga chegue ao ponto T
no mesmo instante em que a mosca, é igual a:

5.

6.

a)

3,5

b)

5,0

c)

5,5

d)

7,0

A localização de um lago, em relação a uma caverna pré-histórica, exigia que se caminhasse 200 m
numa certa direção e, a seguir, 480 m numa direção perpendicular à primeira. A distância em linha reta,
da caverna ao lago era, em metros,
a)

680

b)

600

c)

540

d)

520

e)

500

Um pequeno avião acelera, logo após a sua decolagem, em linha reta, formando um ângulo de 45° com
o plano horizontal. Sabendo que a componente horizontal de sua aceleração é de 6,0 m/s², calcule a
componente vertical da mesma. (Considere g = 10 m/s²)
a)

6,0 m/s²

b)

4,0 m/s²

c)

16,0 m/s²

d)

12,0 m/s²

e)

3,0 m/s²
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7.

8.

Um bote de assalto deve atravessar um rio de largura igual a 800m, numa trajetória perpendicular à sua
margem, num intervan de tempo de 1 minuto e 40 segundos, com velocidade constante. Considerando
o bote como uma partícula, desprezando a resistência do ar e sendo constante e igual a 6 m/s a
velocidade da correnteza do rio em relação à sua margem, o módulo da velocidade do bote em relação
à água do rio deverá ser de:

a)

4 m/s

b)

6 m/s

c)

8 m/s

d)

10 m/s

e)

14 m/s

Movimento browniano é o deslocamento aleatório de partículas microscópicas suspensas em um
fluido, devido às colisões com moléculas do fluido em agitação térmica.

A figura abaixo mostra a trajetória de uma partícula em movimento browniano em um líquido após
várias colisões. Sabendo-se que os pontos negros correspondem a posições da partícula a cada 30 s,
qual é o módulo da velocidade média desta partícula entre as posições A e B?
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9.

Um caminhoneiro efetuou duas entregas de mercadorias e, para isso, seguiu o itinerário indicado pelos
vetores deslocamentos 𝑑1 e 𝑑2 ilustrados na figura.

Para a primeira entrega, ele deslocou-se 10 km e para a segunda entrega, percorreu uma distância de
6 km. Ao final da segunda entrega, a distância a que o caminhoneiro se encontra do ponto de partida é
a)

4 km.

b)

8 km.

c)

2√19 km.

d)

8√3 km.

e)

16 km.

10. Uma partícula desloca-se sobre a trajetória formada pelas setas que possuem o mesmo comprimento
L. A razão entre a velocidade escalar média e a velocidade vetorial média é:

a)

1/3

b)

2/3

c)

1

d)

3/2

e)

2
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Gabarito
1.

A

2. E
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3. B

4. D

5. D

6. A
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7. D

8. D
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9. C

10. B
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Exercícios teóricos de Leis de Newton
Resumo
Primeira Lei de Newton – Lei da Inércia
Todo corpo em repouso tende a permanecer em repouso e todo corpo em movimento tende a permanecer
em MRU (Movimento Retilíneo e Uniforme), a menos que a soma das forças (resultante) sobre ele seja
diferente de zero.
O conceito de inércia é um conceito importante: todo corpo que possui massa possui inércia; inércia é a
tendência dos corpos de se opor ao movimento.
Segunda Lei de Newton – Princípio Fundamental da Dinâmica.
A força resultante sobre um corpo é diretamente proporcional à aceleração que ele adquire.
É importante entender que se o corpo não está em repouso ou em MRU, ele tem uma força resultante que é
igual ao produto de sua massa pela aceleração resultante.
F=m.a
Terceira Lei de Newton – Ação e reação
Para toda ação de uma força em um corpo A, existe uma reação de igual intensidade, igual direção e sentido
oposto no corpo B que produziu a ação.
É preciso ressaltar que as forças de ação e reação:
•
•
•

Atuam em corpos distintos;
Não admitem resultante;
São sempre simultâneas.
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Exercícios
1.

Leia com atenção o texto que segue.
“Galileu fez outra grande descoberta. Ele mostrou que Aristóteles estava também errado quando
considerava que fosse necessário exercer forças sobre os objetos para mantê-los em movimento.
Embora seja necessária uma força para dar início ao movimento, Galileu mostrou que, uma vez em
movimento, nenhuma força é necessária para manter o movimento – exceto a força necessária para
sobrepujar o atrito. Quando o atrito está ausente, um objeto em movimento mantém-se em movimento
sem a necessidade de qualquer força.”
HEWITT, P. G. Fundamentos de Física Conceitual. 1ª ed. – Porto Alegre: Bookman, 2003. p. 50.

O texto refere-se a uma questão central no estudo do movimento dos corpos na Mecânica Newtoniana,
que é a propriedade dos corpos manterem o seu estado de movimento. Essa propriedade é conhecida
como

2.

a)

força.

b)

massa.

c)

inércia.

d)

velocidade.

A imagem mostra um garoto sobre um skate em movimento com velocidade constante que em seguida
choca-se com um obstáculo e cai.

A queda do garoto justifica-se devido à (ao)
a) principio da inercia
b) ação de uma força externa
c) principio da açao e reação
d) força de atrito exercida pelo ostaculo

3.

O uso de hélices para propulsão de aviões ainda é muito frequente. Quando em movimento,
essas hélices empurram o ar para trás; por isso, o avião se move para frente. Esse fenômeno é
explicado
pelo(a)
a)

1ª lei de Newton.

b)

2ª lei de Newton.

c)

3ª lei de Newton.

d)

princípio de conservação de energia.

e)

princípio da relatividade do movimento.
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4.

Em Tirinhas, é muito comum encontrarmos situações que envolvem conceitos de Física e que,
inclusive, têm sua parte cômica relacionada, de alguma forma, com a Física. Considere a tirinha
envolvendo a “Turma da Mônica”, mostrada a seguir .

Supondo que o sistema se encontra em equilíbrio, é correto afirmar que, de acordo com a Lei da Ação
e Reação (3ª Lei de Newton),

5.

a)

a força que a Mônica exerce sobre a corda e a força que os meninos exercem sobre a corda
formam um par ação-reação.

b)

a força que a Mônica exerce sobre o chão e a força que a corda faz sobre a Mônica formam um
par ação-reação.

c)

a força que a Mônica exerce sobre a corda e a força que a corda faz sobre a Mônica formam um
par ação-reação.

d)

a força que a Mônica exerce sobre a corda e a força que os meninos exercem sobre o chão formam
um par ação-reação.

Associe a Coluna I (Afirmação) com a Coluna II (Lei Física).
Coluna I – Afirmação
1. Quando um garoto joga um carrinho, para que ele se desloque pelo chão, faz com que este adquira
uma aceleração.
2. Uma pessoa tropeça e cai batendo no chão. A pessoa se machuca porque o chão bate na pessoa.
3. Um garoto está andando com um skate, quando o skate bate numa pedra parando. O garoto é,
então, lançado para frente.
Coluna II – Lei Física
( ) 3ª Lei de Newton (Lei da Ação e Reação).
( ) 1ª Lei de Newton (Lei da Inércia).
( ) 2ª Lei de Newton (F = m  a).
A ordem correta das respostas da Coluna II, decima para baixo, é:
a)

1, 2 e 3.

b)

3, 2 e 1.

c)

1, 3 e 2.

d)

2, 3 e 1.

e)

3, 1 e 2.
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6.

Ao analisar a situação representada na tirinha abaixo, quando o motorista freia subitamente, o
passageiro:

7.

a)

mantém-se em repouso e o para-brisa colide contra ele.

b)

tende a continuar em movimento e colide contra o para-brisa

c)

é empurrado para frente pela inércia e colide contra o para-brisa.

d)

permanece junto ao banco do veículo, por inércia, e o pára-brisa colide contra ele.

Uma caixa de massa 𝑚1 = 1,0 kg esta apoiada sobre uma caixa de massa 𝑚2 = 2,0 kg, que se encontra
sobre uma superfície sem atrito. existe atrito entre as duas caixas. Uma força F horizontal constante é
aplicada sobre a caixa de baixo, que entra em movimento com aceleração de 2,0m/s². observe-se que
a caixa de cima nao se move em relação a caixa de baixo. o modulo de forca F, em newtons, e:
a)

6,0

b)

2,0

c)

4,0

d)

3,0

e)

1,5
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8.

9.

A segunda lei de Newton, também chamada de princípio fundamental da dinâmica, afirma que “a
mudança de movimento é proporcional à força motora imprimida, e é produzida na direção de linha reta
na qual aquela força é imprimida”. Um automóvel de 750 Kg trafega em uma pista plana e horizontal
com velocidade 72 Km/h, mantida constante. Em determinado momento o motorista acelera, de forma
constante, durante 10 segundos, até atingir a velocidade de 108 Km/h. Considerando todos os atritos
desprezíveis, determine a força motora imprimida por este motor, durante a aceleração.
a)

750 N.

b)

1500 N.

c)

2250 N.

d)

2700 N.

Um corpo se desloca sobre uma superfície horizontal sob ação de uma força resultante. Subitamente,
a força resultante que atua sobre esse corpo se reduz a zero. Como consequência, é CORRETO afirmar
que o corpo:
a)

Para após um intervalo de tempo

b)

Muda de sentido

c)

Subitamente para

d)

Faz uma curva para a direita.

e)

Continua se movimentando com velocidade constante

5

Física
10. Após a cobrança de uma falta, num jogo de futebol, a bola chutada acerta violentamente o rosto de um

zagueiro. A foto mostra o instante em que a bola encontra-se muito deformada devido às forças
trocadas entre ela e o rosto do jogador.

A respeito dessa situação, são feitas as seguintes afirmações:
I.

A força aplicada pela bola no rosto e a força aplicada pelo rosto na bola têm direções iguais,
sentidos opostos e intensidades iguais, porém, não se anulam.

II.

A força aplicada pelo rosto na bola é mais intensa do que a aplicada pela bola no rosto, uma vez
que a bola está mais deformada do que o rosto.

III. A força aplicada pelo rosto na bola atua durante mais tempo do que a aplicada pela bola no rosto,
o que explica a inversão do sentido do movimento da bola.
IV. A força de reação aplicada pela bola no rosto é a força aplicada pela cabeça no pescoço do
jogador, que surge como consequência do impacto.
É correto o contido apenas em
a)

I.

b)

I e III.

c)

I e IV.

d)

II e IV.

e)

II, III e IV.
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1. C

2. A

3. C

4. C

5. D

6. B

7. A

7

Física
8. A

9. E

10. A
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Terceira e Quarta Revoluções Industriais, e o futuro do trabalho
Resumo
A Terceira Revolução Industrial – também chamada de Revolução Técnico-Científica Informacional
(RTCI) – teve início em meados do século XX, após a Segunda Guerra Mundial, com o destaque do Japão e
dos EUA, e correspondeu ao processo de inovações tecnológicas e aplicações nos campos da produção e do
consumo. A Revolução Técnico-Científica-Informacional também foi responsável pela total integração entre
a ciência, a tecnologia e a informação.
Hoje, as descobertas científicas encontram-se, em grande parte, voltadas para o mercado. Quando uma
inovação é realizada, especula-se como aquilo poderá transformar o cotidiano das pessoas. Quando um novo
aparelho ou tecnologia são inventados, já se contam as horas para que ele esteja nas prateleiras para
consumo. As grandes realizações desse período são o desenvolvimento da chamada química fina, a
biotecnologia, a robótica, a genética, entre outros importantes avanços.
Cabe destacar que as Revoluções Industriais (Iª, IIª e IIIª) são processos, logo, não podem ser datadas
a partir de um fato pontual. De fato, por mais que ocorra uma intensa mudança de paradigmas
socioeconômicos e espaciais, as revoluções não são processos de ruptura imediata, mas sim de transição.
Logo, quando se refere à temporalidade dessas revoluções, é preferível a utilização de escalas de tempo
maiores, como décadas.
Uma das grandes características da RTCI é a ascensão do capital financeiro - capital bancário
(dinheiro) somado ao capital produtivo (investimentos, ações, força de trabalho e outros). A importância que
esse tipo de capital ganha a partir da segunda metade do século XX é imensurável. O capital financeiro ganha
importância devido às novas tecnologias de informação e de transporte, que permitem uma maior interação
entre as economias dos países. Essa maior conectividade e integração das regiões do mundo acelerou o
processo de Globalização, porém, não se deu de forma igualitária entre todos os países.
Dessa forma, dentre os principais desdobramentos da Terceira Revolução Industrial, destacam-se:
▪

A consolidação do sistema capitalista financeiro.

▪

O desenvolvimento dos setores de ciência, tecnologia e informação (Tecnopolos).

▪

A formação e expansão das transnacionais ou empresas globais.

▪

A descentralização industrial.

▪

Utilização de várias fontes de energia (antigas e novas): petróleo, energia hidrelétrica, nuclear, eólica,
entre outras. Surge também a preocupação com a diminuição do uso das fontes de energia poluidoras e
aumento da energia limpa.

▪

A terciarização da economia. O setor terciário (que envolve o comércio, os serviços, as administrações
públicas, a educação, a saúde, entre outros) oferece a maior parte dos empregos no contexto da RTCI,
que, em geral, disponibilizam benefícios salariais menores e dificultam a capacidade de organização dos
trabalhadores.
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▪

O Toyotismo e a flexibilização dos direitos trabalhistas.

▪

Mão de obra mecanizada (máquinas, sistemas automatizados, computadores e robôs industriais) e
mão de obra humana qualificada (técnicos e gestores).
O que se pode notar, dessa forma, é que as transformações tecnológicas não transformam somente

as indústrias e os meios de produção, mas também o próprio espaço geográfico e as relações humanas,
sejam em âmbito estrutural, sejam em âmbito cultural. Além do mais, pode-se dizer que a Revolução TécnicoCientífica Informacional é, sem dúvidas, o grande motor da Globalização na atualidade.
Mas a evolução industrial não parou por aí. A indústria 4.0, também conhecida como a Quarta
Revolução Industrial, tem início nos anos 2010, com o destaque principalmente da Alemanha, marcada pela
Internet da Coisas (IOT), impressão 3D, engenharia genética, inteligência artificial, veículos autônomos,
robótica e máquinas que aprendem. Ela tem início por conta da demanda crescente por produtos cada vez
mais personalizados e é marcada pela convergência de tecnologias digitais, físicas e biológicas.
Outras características que podem ser destacadas são:
•

A rastreabilidade dos produtos, o que permite que o consumidor tenha informações sobre o ciclo de
vida do produto;

•

Visão artificial, utilizada no controle de qualidade da produção ou na assistência para a fabricação;

•

Cloud computing, conhecido como armazenamento em nuvem (exemplo: Google Drive) que permite o
armazenamento de informações;

•

Cyber security, medidas de segurança usadas para proteger a infraestrutura cibernética de ameaças,
como os hackers;

•

Realidade aumentada, possibilita o fornecimento de informações adaptadas ao contexto mescladas ao
campo de visão;

•

Manufatura aditiva, que recria cópias tridimensionais de peças e protótipos;

•

Robô colaborativo, utilizado na produção no mesmo espaço que os operadores;
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Evolução das Revoluções Industriais

Acredita-se que essas e outras inovações trarão ganhos de produtividade, manufatura enxuta,
personalização em escala sem precedentes, redução de custos, aumento da segurança, redução de erros e
economia de energia.
Por outro lado, alguns estudiosos apontam que as repercussões impactarão as mais diversas esferas,
em como somos e como nos relacionamos, chegará até os lugares mais distantes do planeta, afetará o
mercado de trabalho, o futuro do trabalho, impactarão a segurança geopolítica e também o que é considerado
ético.
Esses mesmos estudiosos defendem que não se trata de uma revolução marcada pela emergência de
novas tecnologias, mas sim pela evolução dos sistemas digitais da revolução anterior, a qual ocasionará
mudanças tão profundas que é considerada uma nova revolução industrial, sendo a mais perceptível delas a
automatização total das fábricas cuja a consequência é o fim de muitas vagas de empregos nos mais
diversos países. Surge assim a preocupação de que seja criado um "darwinismo tecnológico", onde aqueles
que não se adaptam não conseguirão sobreviver, acarretando o aumento das desigualdades e dilemas na
segurança geopolítica.
Cabe destacar que no Fórum Econômico Mundial, realizado em 2016 na cidade de Davos (Suíça), a
Quarta Revolução Industrial foi muito debatida, especialmente a abordagem sobre o fato de que após a crise
de 2008 iniciada nos EUA, muitos países adotaram políticas protecionistas muito fortes, o que vem sendo
uma barreira para a expansão desta Quarta Revolução.

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui
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Exercícios
1.

“Embora tenha suas origens mais imediatas na expansão econômica ocorrida após a segunda guerra
e na revolução técnico-cientifica ou informacional, a globalização é a continuidade do longo processo
histórico de mundialização capitalista.”
MOREIRA, João Carlos e SENE, Eustáquio de. Geografia para o ensino médio: Geografia Geral e do Brasil. São Paulo: Scipione,
2002.p. 03

Com relação ao desenvolvimento do capitalismo, sua mundialização e globalização, é possível afirmar
que:

2.

a)

Os Tigres Asiáticos começaram a se constituir como potências econômicas a partir da aplicação
da política de bem-estar social e do taylorismo/fordismo como elementos dinamizadores de suas
economias.

b)

A constituição do MERCOSUL foi uma resposta político-econômica dos países da América Latina
à perspectiva de constituição do NAFTA, uma vez que suas economias apresentam elevado grau
de complementaridade e integração entre os setores primário, secundário e terciário.

c)

A chamada terceira revolução cientifica e tecnológica vem contribuindo intensamente com a
integração entre os mercados, uma vez que possibilita maior grau de flexibilidade aos capitais
internacionais, inclusive na perspectiva de substituição do dinheiro de papel pelo dinheiro de
plástico e virtual em tempo real.

d)

Com a crise da economia americana, o valor das commodities agrícolas tem baixado
seguidamente, contribuindo para atenuar a fome no Chifre da África.

e)

A crise que assola a economia-mundo tem contribuído para alterar e inverter as relações entre os
países na divisão internacional do trabalho, pois até a China passou a ser credora dos EUA.

A chamada Terceira Revolução Industrial ou Revolução Técnico-Científica fez surgir novos processos
de produção e grandes mudanças nas relações de trabalho dentro das empresas capitalistas. A esse
respeito, marque a alternativa correta.
a)

As novas tecnologias favoreceram a informatização do processo produtivo e a ampliação do
emprego de modo geral.

b)

Surgiu o fordismo: conjunto de métodos para a produção em série, com os quais o operário produz
mais em menos tempo.

c)

O sistema de trabalho repetitivo foi ampliado e a especialização do operário torna-se fundamental.

d)

Um método mais ágil e flexível, foi desenvolvido, adaptado ao mercado, que prioriza o controle de
qualidade, conhecido por just-in-time.

e)

A habilidade do trabalhador está restrita a uma única tarefa, favorecendo o aumento da
produtividade, método conhecido como "taylorismo".
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3.

4.

5.

6.

Nas últimas décadas do século XX, a intensificação do uso de alta tecnologia induziu uma nova lógica
de localização industrial. Os atuais espaços industriais caracterizam-se pela capacidade
organizacional e tecnológica de distribuir o processo produtivo em diferentes localidades. A
espacialização do processo produtivo revela que
a)

os atuais espaços industriais, espalhados pelo globo, utilizam muita força de trabalho qualificada
e poucos trabalhadores semiqualificados.

b)

as novas indústrias foram instaladas considerando-se a abundância de mão-de-obra e a
proximidade do mercado consumidor.

c)

as empresas instalaram unidades produtivas em alguns países de industrialização tardia,
incentivadas pela política de substituição de importações.

d)

a criação de espaços industriais, nos países do Terceiro Mundo, foi promovida pelas políticas
estatais de incentivo ao consumo dos países centrais.

e)

os novos espaços industriais organizam-se em torno de fluxos de informação que reúnem e
distribuem, ao mesmo tempo, as fases da produção.

O mundo vem assistindo a uma revolução no setor produtivo que tem sido chamada de Terceira
Revolução Industrial ou Revolução Técnico-Científica (Revolução Tecnológica). A plena inserção
brasileira nesse contexto enfrenta um sério obstáculo, que é
a)

a grande extensão do território nacional, encarecendo a produção tecnológica.

b)

o distanciamento geográfico do Brasil em relação aos principais centros tecnológicos.

c)

a incompetência tecnológica nacional no setor agrário - exportador.

d)

o exagerado crescimento brasileiro no setor da indústria de consumo.

e)

a limitada capacitação técnico-científica da produção nacional.

A Terceira Revolução Industrial, que se iniciou desde a década de 1970, vem impulsionando alterações
no que se refere à espacialização de áreas fabris. No atual ciclo de inovações, configuram-se novas
regiões industriais que primam pela localização nas proximidades de
a)

grandes aglomerações de força de trabalho.

b)

áreas com recursos naturais abundantes.

c)

amplos mercados consumidores.

d)

universidades e institutos de pesquisa.

e)

rodovias e estradas federais.

Para produzir modernamente, essas indústrias convocam outros atores para participar de suas ações
hegemônicas, levados, desse modo, a agir segundo uma lógica subordinada à da firma global.[...] Nos
lugares escolhidos, tudo é permeado por um discurso sobre desenvolvimento.[...] Nada se fala sobre a
robotização do setor e a drenagem dos cofres públicos para essa implantação industrial.
Milton Santos & M. Laura Silveira. O Brasil: Território e sociedade no início do século XXI. Rio de Janeiro: Record, 2001.p.
112

O texto apresenta estratégias de descentralização das indústrias
a)

mecânicas.

b)

de vestuário.

c)

siderúrgicas.

d)

petroquímicas.

e)

automobilísticas.
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7.

8.

A Terceira Revolução Industrial promoveu o aumento da produtividade e a aceleração dos fluxos de
mercadorias, capitais, informações e pessoas. Também conhecida como Revolução Técnico-Científica
ou Revolução Informacional, caracterizou-se:
a)

Pelo protecionismo alfandegário, pelo aumento da capacidade de transformação da natureza e
pelo desenvolvimento dos motores a combustão.

b)

Por centros industriais de alta tecnologia, pela internacionalização da economia e pela ampliação
do setor financeiro.

c)

Pelo desenvolvimento em torno das bacias carboníferas, por monopólios em muitos setores da
economia e por centro de decisões em nível supranacional.

d)

Por relações não comerciais de produção, pela intervenção estatal nas relações comerciais e pela
expansão dos mercados consumidores.

e)

Pela expansão das rotas marítimas de comércio, pelo uso intensivo do petróleo como fonte de
energia e pela produção em massa padronizada.

“A NISSAN INVENTA O AUTOMÓVEL Á LA CARTE”
“O sistema Answer, [...] é um sistema de informática de ponta que coordena a produção e a venda [...]
isso significa que a fábrica produz carros ‘já comprados’, e que a fabricação se aproxima de uma
produção segundo a demanda”.
La Courrier Internacional apud Becouche, 1995.

O texto sugere que
a)

O modelo fordista trabalha sem estoques e com defeito zero.

b)

O nosso modelo industrial está centrado nas indústrias petroquímicas e automobilísticas.

c)

Entramos na terceira revolução industrial, centrada na produção flexível, modelo Just in time,
viabilizado pela ciência, a tecnologia e a informação.

d)

A produção de carros nos países desenvolvidos se faz por encomendas.

e)

A indústria automobilista japonesa baseada no just in time conquistou os mercados mundiais.
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9.

Disponível em: http://autoentusiastas.blogspot.com.br/2012/10/industria-automobilistica-definido-o.html. Acesso em:
21/11/2012.

A imagem retrata um cenário presente na chamada Terceira Revolução Industrial ou Revolução
Técnico-Científica, a qual fez surgir novos processos de produção e grandes mudanças nas relações
de trabalho dentro das empresas capitalistas. Uma alteração significativa diz respeito à(ao)
a)

informatização do processo produtivo e à ampliação do emprego de modo geral.

b)

automação do processo produtivo e à necessidade de mão de obra reduzida, mas qualificada e
especializada.

c)

surgimento do Fordismo, conjunto de métodos para a produção em série, com os quais vários
operários produzem mais em menos tempo.

d)

ausência completa de trabalhadores em todas as fases da produção, visto que as máquinas
regulam todo o processo produtivo.

e)

trabalho manual auxiliado por maquinário industrial apenas na etapa final da produção de
automóveis.
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10. O mapa a seguir apresenta o mais antigo tecnopolo do mundo.

A respeito do surgimento das cidades tecnopolos, pode-se afirmar que
a)

são regiões que concentram indústrias de alta tecnologia, centros de pesquisas e inovações
tecnológicas abrigando grandes universidades capazes de garantir a formação de novos
pesquisadores.

b)

o Vale do Silício localiza-se na Costa Leste dos Estados Unidos no Estado de Nova Iorque. A
concentração industrial estrutura-se em torno dos Montes Apalaches onde foram instaladas
centenas de empresas dedicadas à produção metalúrgica.

c)

a cidade de Boston, na Costa Leste dos Estados Unidos, representa um importante tecnopolo do
país. Nessa região além da indústria bélica encontram-se diversas montadoras de carro, empresas
siderúrgicas e de extração de minérios.

d)

no Japão, a ilha de Hokkaido abriga os dois maiores tecnopolos do país, Sapporo e Kushiro,
especializados em alta tecnologia informacional.

e)

na Índia, Bangalore representa uma das cidades menos desenvolvidas sendo classificada como
uma das dez cidades mais pobres do mundo.

Questão Contexto
“No final do século 17 foi a máquina a vapor. Desta vez, serão os robôs integrados em sistemas
ciberfísicos os responsáveis por uma transformação radical. E os economistas têm um nome para isso:
a quarta revolução industrial...”
Disponível em: http://www.bbc.com. Acesso em: 22 de jan 2018.

Aponte e discorra sobre uma possível consequência da chamada indústria 4.0 para a esfera do trabalho.
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Gabarito
C
O avanço tecnológico e científico foi possibilitado pelo avanço nos investimentos em centros de
pesquisas e qualificação associado ao avanço das comunicações e transportes. Isto por sua vez
favoreceu as relações comerciais e uma maior circulação de capitais e trocas econômicas.
D
Uma das características da Terceira Revolução Industrial foi a adoção do modelo Toyotista de produção,
também chamado de sistema flexível, cujas algumas das características estão destacadas na opção.
E
A localização das indústrias antes da Terceira Revolução Industrial priorizava a proximidade em relação
às fontes de energia e mercados consumidores, após a revolução a informação e a necessidade de uma
infraestrutura de comunicações passam a ocupar um papel importante.
E
A inserção do Brasil, assim como de muitos países emergentes e subdesenvolvidos, na Terceira
Revolução Industrial, se dá de maneira parcial, isso porque não são centros de produção de alta tecnologia,
pois estes são os países centrais, que historicamente possuem capacitação técnico-científica
(qualificação profissional e importantes centros de pesquisas).
D
Com a Terceira Revolução Industrial e avanço dos transportes e comunicações, as indústrias migraram
de áreas próximas aos mercados consumidores e fontes de energia para as áreas com boa infraestrutura
e próximas à centro de pesquisas (Tecnopolos).
E
A indústria automobilística foi o símbolo da Segunda e se aprimorou na Terceira Revoluções Industriais,
onde os modelos produtivos Fordista-Taylorista e Toyotista foram implementados visando uma
ampliação da produtividade industrial. O último modelo citado tinha como uma de suas características a
robotização do processo produtivo, com a substituição da mão de obra humana por maquinário de alta
tecnologia. Além disso o setor automobilístico recebeu grandes investimentos estatais visto a grande
movimentação econômica que poderiam gerar.
B
Dentre as características mais importantes da Terceira Revolução Industrial a formação de tecnopolos,
ampliação das relações e trocas econômicas e evolução para o capitalismo financeiro se destacam como
pontos fundamentais de sustentação.
C
O trecho citado na questão aponta para uma produção de acordo com a procura, ou seja, a demanda
definindo a oferta, isso é chamado de just in time, uma das características do modelo produtivo industrial
toyotista que surge em um contexto de Terceira Revolução Industrial.
B
Na Terceira Revolução Industrial surge a demanda por uma mão de obra qualificada, porém, em pequenas
quantidades, isso porque o trabalho manual em sua maioria para a ser exercido pelas máquinas e são
necessários apenas poucos técnicos para realizar a manutenção e poucos indivíduos para a concepção
de novas máquinas.
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A
São áreas de grande desenvolvimento tecnologico concentrando institutos de pesquisa e inovação
tecnológica. Geralmente, abrigam grandes universidades capazes de garantir a formação de novos
pesquisadores.

Questão Contexto
Esta revolução aponta para uma transformação profunda na esfera do trabalho, isso porque, na Terceira
Revolução já se observava a ocorrência do chamado desemprego estrutural, ou seja, fim de postos de
trabalho devido à substituição da mão de obra humana por máquinas, a exemplo a figura do trocador de
ônibus, que foi substituída por máquinas de Bilhete Único, um quadro dificilmente reversível. Neste novo
processo evolutivo, é possível identificar que com suas características acabará intensificando o fim de
postos de trabalho, com a substituição total da mão de obra humana por tecnologias e robôs cada vez
mais autônomos, e aumentando a demanda por qualificação profissional, pois os postos de trabalho
restantes serão muito disputados e exigirão um conhecimento profundo sobre a esfera tecnológica.
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Treinamento intenso e relaxamento profundo
Resumo
O treinamento é a melhor forma de se preparar para uma situação que você irá enfrentar. Assim, fazer
provas anteriores do Enem ou resolver inúmeras questões sobre determinado tema significa pôr a prova seus
conhecimentos e sua preparação. É uma importante fonte de conhecimento, ao permitir mensurar seu
desempenho sobre determinado assunto. Através do treinamento, é possível, por exemplo, identificar se você
precisa melhorar seus conhecimentos sobre Membranas Plasmáticas ou se pode avançar seus estudos para
Organelas e Estruturas Citoplasmáticas.

Treinamento

•

Faça um resumo sobre a aula a que acabou de assistir.

•

Busque uma lista de exercícios sobre o tema.

•

Elimine as distrações do seu ambiente de estudo e estabeleça um
tempo para resolvê-la.

•

intenso

Finalizada a lista, faça o diagnóstico de quantas questões acertou
e errou.

•

Selecione as questões erradas e identifique o motivo do erro, além
de solucioná-las da forma correta.

•

Repita esse processo pelo menos duas vezes ao dia, para as duas
disciplinas e seus respectivos temas que for estudar.

Deep Work
Cada vez mais, a tendência de hiperconectividade está
prejudicando nossa produtividade. De modo geral, as atividades
superficiais na internet, como checar e-mails e ver as atualizações
do Facebook, Twitter ou

WhatsApp, somam

um

tempo

excessivamente grande em troca de muito pouco. Nesse sentido,
o cientista americano Cal Newport propôs o conceito de Deep
Work. A ideia seria realizar nossas atividades de estudos ou
profissionais em um estado de total concentração, aumentando as
capacidades cognitivas e produzindo mais conhecimento e
resultado. Acesse a reportagem ao lado, da Folha de São Paulo, e
conheça as 4 Regras do Deep Work.

Folha de São Paulo. 10 de jan. 2017

Durma bem
Diversos estudos já demonstraram a importância do sono. Alguns apontam que o sono permite criar
espaço no seu cérebro para aprender mais. Confira algumas dicas para conseguir dormir bem!!
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•

Crie o hábito de dormir no mesmo horário.

•

Reduza o consumo de estimulantes (café) à noite.

•

Tenha uma cama confortável.

•

Evite ingerir muito líquido antes de dormir.

•

Faça exercícios durante o dia.

•

Evite dormir com o computador, celular ou TV ligados.

•

Um quarto escuro e calmo é muito mais confortável.

•

Não vá dormir depois de um rodízio nem de estomago vazio.

•

Utilize seu relógio biológico para dormir.
No vídeo abaixo, Arianna Huffington explica um pouco mais sobre seu livro, The Sleep Revolution, e a

importância de uma boa noite de sono. Com esse vídeo, você irá conhecer a importância do sono para
aumentar a produtividade e a felicidade.

Jeff Iliff explica neste TED o papel do sono na restauração/limpeza dos resíduos produzidos pelo
cérebro e, portanto, da importância do sono para um bom funcionamento dessa nossa máquina.
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5 aplicativos para dormir melhor
Conheça 5 aplicativos que podem te ajudar a monitorar o sono, fornecendo dados completos para
acompanhar sua duração e eficiência.

3

Guia do Estudo Perfeito
Exercício
Use um dos aplicativos acima para mensurar seu sono. Selecione uma nova nota no seu bloco de
anotações ou separe um cantinho da sua agenda para anotar o fluxo e a qualidade das noites dormidas. O
objetivo é acompanhar o avanço na qualidade do sono. Após uma semana de dados, faça um levantamento
do que você precisa melhorar na sua noite de sono e indique como você pode fazer isso.
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A Conquista da América Espanhola
Resumo
Os espanhóis conquistaram uma grande porção de terra nas Américas, da Terra do Fogo até o Texas
(atual estado estadunidense) somente com a exceção do atual território brasileiro, Suriname e das Guianas,
sendo que os primeiros administradores eram os próprios chefes das expedições como o conquistador
Hernán Cortês, mais tarde a administração se oficializou e as possessões espanholas foram divididas em
Vice-Reinos e Capitanias Gerais.
Os Vice-Reinos espanhóis eram as regiões que detinham uma complexa cadeia administrativa que
começava nos cabildos, que eram como câmaras municipais, estas eram controladas pelas elites locais, os

criollos eram filhos de espanhóis nascidos na América, estes irão capitanear o processo de independência
mais tarde. As Capitanias Gerais eram áreas consideradas estratégicas para a segurança das colônias como
o Chile que era de vital para a segurança das minas do centro da América do Sul ou Cuba que ficava no centro
do mar do Caribe, sendo ponto de parada dos navios saídos do norte da América do Sul e da América Central.
A principal fonte de renda espanhola no novo mundo eram os metais preciosos extraídos nos Andes,
os espanhóis montavam fortes esquemas de segurança em torno dos navios que eram levados para a
metrópole em comboios, os carregamentos de metais e outros gêneros aportavam em um porto único na
Espanha, para evitar o contrabando. Além dos metais preciosos os espanhóis lucravam com outras fontes de
renda, como o açúcar e o tabaco em suas colônias caribenhas e a pecuária nas áreas da atual Argentina e
Uruguai.
A coroa espanhola não se utilizou de mão de obra escrava em grande escala como Portugal, os
escravos eram usados como fonte suplementar de mão de obra em suas colônias andinas, contudo estes se
utilizaram da forma de organização do trabalho dos povos pré-colombianos para explorar o trabalho de forma
compulsória nas minas de prata, a mita e a encomienda se tornaram famosos meios de exploração de mão
de obra dos povos nativos. Já nas colônias caribenhas como Santo Domingo e Cuba a mão de obra escrava
foi amplamente utilizada já que as populações nativas dessas localidades foram dizimadas pelos espanhóis
em batalhas, mas principalmente de doenças e fome provocada pelos porcos que, criados soltos pelos
espanhóis, comiam as plantações dos nativos.
Um fato horrendo, porém marcante dos espanhóis foi a grande destruição dos impérios andinos, em
sua luta de conquista além das mortes nos campos de batalhas houve uma grande mortandade indígena
pelas doenças transmitidas pelos espanhóis, os povos andinos e da América Central quase foram totalmente
dizimados, no entanto a dominação desses povos dependeu também de acordos e alianças com os indígenas,
mas o contato com os europeus foi sem dúvida muito danoso para os povos originários.
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Consequências
Podemos apontar como principal consequência da expansão marítima certa unificação dos mercados,
isso não foi uma consequência imediata, foi sendo construída ao longo dos séculos sendo que essa
unificação se torna consolidada somente no fim do século XX com a globalização, mas com certeza seu
começo foi durante o século XV e XVI.
Outra consequência que perdurou até o século XX foi a hegemonia europeia sobre o mundo, antes das
navegações os maiores impérios do mundo se localizavam na África e Ásia. Porém com as grandes
navegações os países europeus tomaram a frente na hegemonia mundial, pois estes dominaram a América
e a África tendo mais terras para gerar renda das mais variadas maneiras, essa hegemonia somente veio
terminar com o fim da guerra fria, onde começa a hegemonia estadunidense.
Essa dominação teve o sistema colonial por base, onde as colônias somente poderiam comerciar com
as suas metrópoles (países dominantes), gerando mais riquezas para o continente europeu e impedindo por
muito tempo sua independência. É infeliz ter que citar aqui a escravidão como consequência dessa expansão
marítima.
A escravidão e os outros tipos de trabalho compulsório foram uma das maiores vergonhas da
humanidade, destruindo a vida de milhões e deixando marcas na sociedade até hoje. É importante lembrar
que havia escravidão no mundo antigo europeu, africano e asiático, porém nunca antes em uma escala tão
grande e com um comércio que abrangia todos os países do atlântico (no caso dos negros), podemos dizer
que as descriminações raciais e a desvalorização dos trabalhos manuais no Brasil são consequência diretas
dos anos escravistas.

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui
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Exercícios
1.

Leia o texto a seguir:
Um dos períodos [da história do México] mais riscados, apagados e emendados com maior fúria tem
sido o da Nova Espanha. [...] A Nova Espanha não se parece com o México pré-colombiano nem com
ao atual. E muito menos com a Espanha, embora tenha sido um território submetido à coroa espanhola.
PAZ. O. Sóror Juana Inés de la Cruz: As artimanhas da fé. São Paulo: Mandarin, 1998.

Sobre a sociedade colonial construída em Nova Espanha, é correto afirmar:
a)

se apoiava, como na sociedade colonial brasileira, em uma visão bipolar entre senhores europeus
de um

lado e escravos africanos de outro, visto que os indígenas haviam sido quase

absolutamente exterminados no

processo de conquista por doenças ou pela violência do

colonizador.
b)

se distinguia de outras sociedades coloniais, pois as diferenças sociais presentes nela eram de
classe e não de cunho étnico: não importava a cor da pele para a determinação de um lugar social,
mas as posses de um indivíduo.

c)

se tratava, como em outras sociedades coloniais, de uma sociedade de superiores e de inferiores
que, , entretanto, reconhecia os mestiços, filhos de senhores brancos com mulheres indígenas,
como fazendo parte da elite política local, sendo chamados criollos.

d)

recaíam, exclusivamente, os privilégios da sociedade colonial sobre a minoria branca que
apresentava, contudo, uma divisão interna entre aqueles brancos nascidos na Europa, ocupantes
dos cargos de nível superior, e aqueles nascidos na América, ocupantes de posições claramente
secundárias na hierarquia social.

e)

se constituía em uma sociedade com uma estrutura hierárquica bem clara, em cuja base se
encontravam os

grupos desprovidos de quaisquer direitos sociais: índios e negros africanos,

ambos trabalhando como escravos e sendo tratados exclusivamente como mercadoria,
vendidos e comprados em grandes mercados nas principais cidades mexicanas.
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2.

Leia o texto abaixo e responda posteriormente ao que é pedido.
“Nos anos 1575-1600, Potosí produziu talvez a metade de toda a prata hispano-americana. Tal profusão
de prata não teria vindo à tona sem a concomitante abundância de mercúrio de Huancavélica, que
naqueles mesmos anos estava também produzindo como nunca havia feito. Outro estimulante para
Potosí foi claramente a mão de obra barata fornecida através da mita de Toledo.”
BETHELL, Leslie (org.). História da América Latina. in: América Latina Colonial. v. 2. São Paulo: Edusp, 1999. p. 141.

Como indicado no texto, os espanhóis utilizaram um sistema de trabalho denominado mita, que
consistia:
a)

no trabalho obrigatório e temporário, mobilizando mão de obra indígena geralmente escolhida por
sorteio entre as tribos, sendo deslocada para qualquer região da colônia.

b)

no emprego de tribos inteiras de indígenas, dirigidas por seus chefes naturais, assegurando ainda
a instrução cristã dos envolvidos.

c)

no trabalho compulsório e permanente de escravos que chegavam ao porto de Toledo.

d)

em contratos de servidão realizados entre espanhóis e astecas.

e)

em um sistema de servidão por dívidas, pois com a desintegração da economia tradicional
indígena, esses foram obrigados a adquirir produtos vindos da Europa.

3.

Leia o texto abaixo:
“Aqueles que foram de Espanha para esses países (e se têm na conta de cristãos) usaram de duas
maneiras gerais e principais para extirpar da face da terra aquelas míseras nações. Uma foi a guerra
injusta, cruel,

tirânica e sangrenta. Outra foi matar todos aqueles que podiam ainda respirar ou

suspirar e pensar em

recobrar a liberdade ou subtrair-se aos tormentos que suportam, como

fazem todos os senhores naturais e os

homens valorosos e fortes; pois comumente na guerra não

deixam viver senão mulheres e crianças: e depois oprimem-nos com a mais horrível e áspera servidão
a que jamais tenham submetido homens ou animais.”
LAS CASAS, Frei Bartolomeu de. O paraíso destruído. Brevíssima relação da destruição das Índias [1552]. Porto Alegra:
L&PM, 2001.

O trecho do texto de Las Casas aponta o processo de dizimação das populações indígenas americanas
por parte dos espanhóis. Além da guerra, os processos de trabalho e o controle disciplinar imposto
resultaram na

morte de milhões de habitantes nativos da América. Dentre os processos de trabalho

impostos aos indígenas e que resultaram em sua mortandade, destaca-se:
a)

a escravidão imposta a eles, semelhante a dos africanos levados à América para trabalhar na
extração de metais.

b)

a encomienda, um processo de trabalho compulsório imposto a toda uma tribo para executar
serviços agrícolas e extrativistas.

c)

o assalariamento, pago em valores muito baixos e geralmente em espécie.

d)

a parceria, onde os indígenas eram obrigados a trabalhar na agricultura e nas minas, destinando
dois terços da produção aos espanhóis.
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Observe a imagem abaixo:

Gravura de Potosí, localizada no Vice-reino do Peru, durante a colonização espanhola

Potosí foi um dos principais locais de exploração de riquezas naturais utilizadas pela coroa espanhola
durante a colonização da América. Em Potosí, os espanhóis fizeram com que os indígenas extraíssem
cerca de metade:

5.

a)

do ouro explorado nas Américas.

b)

do mercúrio necessário à obtenção da prata.

c)

do sal comercializado na Europa.

d)

dos diamantes que enriqueceram a coroa espanhola.

e)

da prata conseguida pelos espanhóis na América.

Carlos III, rei da Espanha entre 1759 e 1788, implementou profundas reformas — conhecidas como
bourbônicas — que tiveram grandes repercussões sobre as colônias espanholas na América. Entre elas,
a)

o estabelecimento de medidas econômicas e políticas, para maior controle da Coroa sobre as
colônias.

b)

o redirecionamento da economia colonial, para valorizar a indústria em detrimento da agricultura
de exportação.

c)

a promulgação de medidas políticas, levando à separação entre a Igreja Católica e a Coroa.

d)

a reestruturação das tradicionais comunidades indígenas, visando instituir a propriedade privada.

e)

a decretação de medidas excepcionais, permitindo a escravização dos africanos e, também, a dos
indígenas.
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6.

7.

8.

Em 2001, Alejandro Toledo tornou-se o primeiro peruano com ascendência indígena a assumir a
presidência da república de seu país. A cerimônia de posse, em Machu Picchu, foi marcada por rituais
e símbolos do império incaico. A respeito dos incas, é correto afirmar:
a)

Eram monoteístas antes da chegada dos espanhóis à América e chegaram a associá-los ao seu
deus Viracocha.

b)

Na sociedade incaica, havia uma clara separação entre política e religião, de tal modo que a seu
governante, o Inca, não era atribuído nenhum caráter divino.

c)

Cuzco, além do principal núcleo político do império fundado em torno do século XII, era
considerado pelos incas o Centro do Mundo, o lugar mais sagrado da Terra.

d)

A metalurgia para a produção de armas, adornos e ferramentas era a base econômica do império.

e)

Ao contrário do tratamento dispensado a outros povos da América, não tiveram suas estruturas
político-sociais profundamente alteradas e puderam preservar suas tradições religiosas até os
dias de hoje.

Organizada com base na exploração estabelecida pelo mercantilismo metropolitano espanhol, a
sociedade colonial apresentava, no topo da escala hierárquica,
a)

os criollos, grandes proprietários e comerciantes que, por constituírem a elite colonial,
participavam das câmaras municipais.

b)

os chapetones, que ocupavam altos postos militares e civis.

c)

os calpulletes, que ocupavam altos cargos administrativos dos chamados ayuntamientos.

d)

os mestiços, que, por serem fi lhos de espanhóis, podiam estar à frente dos cargos político
administrativos.

e)

os curacas, donos de grande quantidade de terra, que administravam os cabildos.

(...) como puder, direi algumas coisas das que vi, que, ainda que mal ditas, bem sei que serão de tanta
admiração que não se poderão crer, porque os que cá com nossos próprios olhos as vemos não as
podemos com o entendimento compreender.
Hernán Cortés. Cartas de Relación de la Conquista de Mexico, escritas de 1519 a 1526.

O processo de conquista do México por Cortés estendeu-se de 1519 a 1521. A passagem acima
manifesta a reação de Hernán Cortés diante das maravilhas de Tenochtitlán, capital da Confederação
Mexica. A reação dos europeus face ao novo mundo teve, no entanto, muitos aspectos, compondo
admiração com estranhamento e repúdio. Tal fato decorre
a)

do desinteresse dos conquistadores pelas riquezas dos Astecas.

b)

do desconhecimento pelos europeus das línguas dos índios.

c)

do encontro de padrões culturais diferentes.

d)

das semelhanças culturais existentes entre os povos do mundo.

e)

do espírito guerreiro e aventureiro das nações europeias.
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9.

Entre as civilizações pré-colombianas dos maias e dos astecas, havia semelhanças culturais
significativas. No momento em que foram conquistadas,
a)

os maias tiveram suas crenças religiosas e seus documentos escritos preservados e acatados
pelos espanhóis, enquanto que a civilização asteca foi destruída.

b)

os astecas e os maias haviam pacificado as relações entre os diversos povos que habitavam as
atuais regiões do México e da Guatemala.

c)

tiveram suas populações dizimadas pelos espanhóis, que se apossaram militarmente das cidades
de Palenque, Tikal e Copan.

d)

os astecas dominavam um território que se estendia do oceano Atlântico ao Pacífico, mas os
maias já não contavam com as magníficas cidades, desaparecidas sob as florestas.

e)

eram caçadores nômades, desconheciam a agricultura e utilizavam a roda e os metais para fins
militares.

10. “Podemos dar conta boa e certa que em quarenta anos, pela tirania e ações diabólicas dos espanhóis,
morreram injustamente mais de doze milhões de pessoas...”

Bartolomé de Las Casas, 1474 – 1566.

“A espada, a cruz e a fome iam dizimando a família selvagem.”
Pablo Neruda, 1904 – 1973.

As duas frases acima colocam como causa da dizimação das populações indígenas a ação violenta
dos espanhóis durante a Conquista da América. Pesquisas históricas recentes apontam outra causa,
além da já indicada, que foi
a)

a incapacidade das populações indígenas em se adaptarem aos padrões culturais do colonizador.

b)

o conflito entre populações indígenas rivais, estimulado pelos colonizadores.

c)

a passividade completa das populações indígenas, decorrente de suas crenças religiosas.

d)

a ausência de técnicas agrícolas por parte das populações indígenas, diante de novos problemas
ambientais.

e)

a série de doenças trazidas pelos espanhóis (varíola, tifo e gripe), para as quais as populações
indígenas não possuíam anticorpos.
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Gabarito
1. D
Os espanhóis que detinham privilégios eram divididos em Criollos e Chapetones.
2. A
Além da mita, havia também a Encomienda, outra forma de trabalho compulsório ocorrido na América
Espanhola.
3. B
Esse sistema de trabalho obrigatório, tal qual a mita, trouxeram impactos às populações nativas, que
diveram sua organização política, social e cultural desrespeitada pelos colonizadores.
4. E
A extração de prata garantiu grande parte da lucratividade da colonização espanhola na América.
5. A
Reformas bourbônicas foram uma série de medidas administrativas e econômicas que tinham como
objetivo reformar o sistema colonial espanhol. O seu principal objetivo era fortalecer a Espanha.
6. C
Cuzco era o centro do mundo para os incas. Por isso, os espanhóis construíram outra cidade em cima da
suntuosa capital.
7.

B
Os chapetones eram nascidos na Espanha, por isso adquiriam direito a ocupar cargos políticos de
burocracia, como o controle de embarcações e das políticas fiscais, reportando-se à Coroa Espanhola.

8. C
Esse “encontro”, gerou impactos distintos para colonizadores e colonizados.
9. D
Embora não se tenha conhecimento ao certo das razões pelas quais os Maias entraram em declínio, sabese que, no contexto da chegada dos espanhóis a América, as cidades estados Maias já tinham
desaparecido.
10. E
Essas doenças, além das guerras, dizimaram milhares nativos.
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A Expansão Marítima
Resumo
Motivações
Com o monopólio italiano (mais precisamente de Gênova e Veneza) sobre o comércio mediterrâneo
com o oriente, o principal produto eram as especiarias como a canela e a pimenta que vinham da Índia e os
artigos de luxo como a seda chinesa. Sendo que a rota mais curta para o oriente era o mediterrâneo os
Genoveses e Venezianos estes controlavam os preços dos produtos vendidos nas feiras da Europa.
Outro motivo era a escassez dos metais preciosos nas minas europeias, isso além de ser um motivo
para que os europeus se lançassem ao mar incentivou o mercantilismo, pois como não havia ouro e prata em
abundância o comércio vendendo especiarias era um meio das coroas arrecadarem ouro para seus cofres.
A Igreja tem o seu papel nas motivações, o clero perdeu muitos fiéis (principalmente os ricos) para o
protestantismo, esta visando recuperar os fiéis incentivou as aventuras para o além-mar, tanto que o Concilio
de Trento havia criado a Companhia de Jesus onde os missionários (chamados de Jesuítas) iriam para as
novas terras catequizar os nativos. Essa companhia foi muito atuante no Brasil, um dos mais famosos
missionários era o Padre Anchieta.

Pioneirismo Português
Principalmente pela sua geografia e localização, Portugal foi uma das primeiras nações a se lançarem
ao atlântico, sua costa favorável e a posição na ponta da península ibérica Portugal era o país mais a oeste
da Europa continental. Houve um grande interesse da burguesia comercial em boa parte formada por cristãos
novos (judeus convertidos ao cristianismo), que era forte e influente no reino, para que se conseguissem
novos produtos e rotas para sua atividade.
Assim os burgueses e a coroa patrocinaram as empreitadas marítimas construiu-se a Escola de Sagres,
que era uma escola de navegação para os portugueses formarem novos navegantes e aprimorarem as
técnicas de navegação. Vale ressaltar que a criação da escola nos moldes acadêmicos é controversa, muitos
historiadores defendem que os navegadores apenas encontravam-se em determinado lugar para trocar
informações.
Outros fatores que valem ser citados é a grande tradição pesqueira do país o que confere certa
experiência na navegação, outro fator é a grande influência deixada pela invasão árabe que dominou durante
anos a península ibérica já que estes eram exímios navegadores. Podemos ainda citar o controverso “espírito
aventureiro” dos portugueses que é citado por alguns historiadores como um dos motivos para o pioneirismo,
sua controvérsia se constrói em não ter nenhum motivo concreto para esse espírito sendo que em qualquer
povo com tecnologia semelhante poderia surgir este espírito, sem contar que todos os povos que se lançaram
ao mar podem ser considerados aventureiros.
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Consequências
Podemos apontar como principal consequência da expansão marítima certa unificação dos mercados,
isso não foi uma consequência imediata, foi sendo construída ao longo dos séculos sendo que essa
unificação se torna consolidada somente no fim do século XX com a globalização, mas com certeza seu
começo foi durante o século XV e XVI.
Outra consequência que perdurou até o século XX foi a hegemonia europeia sobre o mundo, antes das
navegações os maiores impérios do mundo se localizavam na África e Ásia. Porém com as grandes
navegações os países europeus tomaram a frente na hegemonia mundial, pois estes dominaram a América
e a África tendo mais terras para gerar renda das mais variadas maneiras, essa hegemonia somente veio
terminar com o fim da guerra fria, onde começa a hegemonia estadunidense.
Essa dominação teve o sistema colonial por base, onde as colônias somente poderiam comerciar com
as suas metrópoles (países dominantes), gerando mais riquezas para o continente europeu e impedindo por
muito tempo sua independência. É infeliz ter que citar aqui a escravidão como consequência dessa expansão
marítima.
A escravidão e os outros tipos de trabalho compulsório foram uma das maiores vergonhas da
humanidade, destruindo a vida de milhões e deixando marcas na sociedade até hoje. É importante lembrar
que havia escravidão no mundo antigo europeu, africano e asiático, porém nunca antes em uma escala tão
grande e com um comércio que abrangia todos os países do atlântico (no caso dos negros), podemos dizer
que as descriminações raciais e a desvalorização dos trabalhos manuais no Brasil são consequência diretas
dos anos escravistas.

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui
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Exercícios
1.

2.

3.

Dispostos a participar do lucrativo comércio de especiarias, realizado pelos portos do levante
mediterrâneo e controlado pelos venezianos, os portugueses buscaram um caminho alternativo. Em
1498, Vasco da Gama conseguiu chegar à Índia:
a)

através dos portos do poente mediterrâneo.

b)

utilizando as antigas rotas terrestres do Meio Oriente.

c)

utilizando o canal do Panamá.

d)

através do Estreito de Magalhães.

e)

circunavegando a África.

A propósito da expansão marítima comercial europeia dos séculos XV e XVI pode-se afirmar que :
a)

a igreja católica foi contrária à expansão e não participou da colonização das novas terras.

b)

os altos custos das navegações empobreceram a burguesia mercantil dos países ibéricos.

c)

a centralização política fortaleceu-se com o descobrimento das novas terras.

d)

os europeus pretendiam absorver os princípios religiosos dos povos americanos.

e)

os descobrimentos intensificaram o comércio de especiarias no mar Mediterrâneo

No extremo leste da Indonésia, na parte oriental de uma ilha, situa-se um dos membros da Comunidade
dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), o Timor Leste, cuja autonomia só recentemente foi
assegurada, graças à importante presença de forças da ONU.
A existência de um país de língua portuguesa nessa região deve-se
a)

à Companhia de Jesus, que disseminou o catolicismo na região e contribuiu para que seu povo
adotasse o idioma de Camões.

b)

ao imperialismo neocolonialista do final do século XIX, levou essa região do globo a ser partilhada
pelos países europeus.

c)

à ação humanitária dos portugueses, que intervieram na região para impedir que sua população
cristã fosse subjugada pela maioria budista.

d)

aos conflitos originados da Guerra Fria, quando os EUA apoiaram a presença portuguesa na região
para defender os interesses ocidentais.

e)

à expansão comercial e marítima dos séculos XV e XVI, que levaram as naus portuguesas a essa
região, então, incorporada ao império de Lisboa.
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4.

“Os cosmógrafos e navegadores de Portugal e Espanha procuram situar estas costas e ilhas da
maneira mais conveniente aos seus propósitos. Os espanhóis situam-nas mais para o Oriente, de forma
a parecer que pertencem ao Imperador (Carlos V); os portugueses, por sua vez, situam-nas mais para
o Ocidente, pois deste modo entrariam em sua jurisdição.”
Carta de Robert Thorne, comerciante inglês, ao rei Henrique VIII, em 1527.

O texto remete diretamente

5.

a)

à competição entre os países europeus retardatários na corrida pelos descobrimentos.

b)

aos esforços dos cartógrafos para mapear com precisão as novas descobertas.

c)

ao duplo papel da marinha da Inglaterra, ao mesmo tempo mercantil e corsária.

d)

às disputas entre países europeus, decorrentes do Tratado de Tordesilhas.

e)

à aliança das duas Coroas ibéricas na exploração marítima

Referindo-se à expansão marítima dos séculos XV e XVI, o poeta português Fernando Pessoa escreveu,
em 1922, no poema “Padrão”:
“E ao imenso e possível oceano
Ensinam estas Quinas, que aqui vês,
Que o mar com fim será grego ou romano:
O mar sem fim é português.”
Fernando Pessoa, Mensagem – poemas esotéricos. Madri: ALLCA XX, 1997, p. 49.

Nestes versos identificamos uma comparação entre dois processos históricos. É válido afirmar que o
poema compara:
a)

o sistema de colonização da Idade Moderna aos sistemas de colonização da Antiguidade Clássica:
a navegação oceânica tornou possível aos portugueses o tráfico de escravos para suas colônias,
enquanto gregos e romanos utilizavam servos presos à terra.

b)

o alcance da expansão marítima portuguesa da Idade Moderna aos processos de colonização da
Antiguidade Clássica: enquanto o domínio grego e romano se limitava ao mar Mediterrâneo, o
domínio português expandiu-se pelos oceanos Atlântico e Índico.

c)

a localização geográfica das possessões coloniais dos impérios antigos e modernos: as cidadesestados gregas e depois o Império Romano se limitaram a expandir seus domínios pela Europa,
ao passo que Portugal fundou colônias na costa do norte da África.

d)

a duração dos impérios antigos e modernos: enquanto o domínio de gregos e romanos sobre os
mares teve um fim com as guerras do Peloponeso e Púnicas, respectivamente, Portugal figurou
como a maior potência marítima até a independência de suas colônias.
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6.

O Tratado de Tordesilhas, assinado em 7 de junho de 1494 e confirmado nos seus termos pelo Papa
Júlio II em 1506, representou para o século XVI um marco importante nas dinâmicas europeias de
expansão marítima. O tratado visava:
a)

demarcar os direitos de exploração dos países ibéricos, tendo como elemento propulsor o
desenvolvimento da expansão comercial marítima.

b)

estimular a consolidação do reino português, por meio da exploração das especiarias africanas e
da formação do exército nacional.

c)

impor a reserva de mercado metropolitano espanhol, por meio da criação de um sistema de
monopólio que atingia todas as riquezas coloniais.

d)

reconhecer a transferência do eixo do comércio mundial do Mediterrâneo para o Atlântico, depois
das expedições de Vasco da Gama às Índias.

e)

reconhecer a hegemonia anglo-francesa sobre a exploração colonial, após a destruição da
Invencível Armada de Filipe II, da Espanha.

7.

Mar Português
Ó mar salgado, quanto do teu sal
São lágrimas de Portugal!
Por te cruzarmos, quantas mães choraram,
Quantos filhos em vão rezaram!
Quantas noivas ficaram por casar
Para que fosses nosso, ó mar!
Valeu a pena?
Tudo vale a pena
Se a alma não é pequena.
Quem quer passar além do Bojador
Tem que passar além da dor.
Deus ao mar o perigo e o abismo deu,
Mas nele é que espelhou o céu.
Fernando Pessoa: Antologia poética / organizador Álvaro Cardoso Gomes. Sl: Moderna, 1994. Col. Travessias.

No poema acima citado, Fernando Pessoa refere-se à expansão do Império Português, no início da Era
Moderna. Se os resultados finais mais conhecidos dessas "Navegações Ultramarinas" foram a abertura
de novas rotas comerciais em direção à Índia; a conquista de novas terras e a difusão da cultura
europeia, outros elementos também compõem o panorama daquele contexto, como:
a)

os relatos de viajantes medievais; a reconquista árabe em Portugal; o anseio de crescimento
mercantil.

b)

a ânsia de expandir o cristianismo; a demanda de especiarias; a aliança com as cidades italianas.

c)

a busca do enriquecimento rápido; o mito do abismo do mar; a desmonetarização da economia.

d)

o desenvolvimento da matemática; a busca do ouro para as cruzadas; a descentralização
monárquica.

e)

o avanço das técnicas de navegação; a busca do mítico paraíso terrestre; a percepção do universo,
segundo uma ordem racional.
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8.

9.

Acerca das pretensões iniciais da exploração e conquista do Brasil, assinale a alternativa correta.
a)

Interesses antropológicos levaram os portugueses a fazer contato com outros povos, entre eles
os índios do Brasil.

b)

O rei dom Manuel tinha-se proposto chegar às Índias navegando para o ocidente, antecipando-se,
assim, a Cristovão Colombo.

c)

O interesse científico de descobrir e classificar novas espécies motivou cientistas portugueses
para lançarem-se à aventura marítima.

d)

Os conquistadores estavam interessados em encontrar terras férteis para desenvolver a cultura
do trigo e, assim, dar solução às crises agrícolas que sofriam em Portugal.

e)

Os portugueses estavam interessados nas riquezas que as novas terras descobertas podiam
conter, além de garantir a segurança da rota para as Índias.

“Porque uma das coisas principalmente requeridas para a prosperidade e felicidade de um reino, é ter
em si uma contínua e grande quantidade de moeda, e abundância de ouro e prata, que são em essência
todas as riquezas temporais desta vida, ou todas vêm resultar nelas... E o que destrói esta abundância
e causa pobreza é a sua saída, quando é permitida.”
Tomás de Mercado, séc. XVI. Apud Vilar, Pierre. Desenvolvimento econômico e análise histórica. Lisboa, Editorial Presença,
1982.

O documento explicita a seguinte prática econômica mercantilista:

10.

a)

monopólio comercial;

b)

livre comércio;

c)

industrialismo;

d)

pacto colonial;

e)

metalismo.

"Quem quer passar além do Bojador,
Tem que passar além da dor.
Deus ao mar o perigo e o abismo deu,
Mas nele é que espelhou o céu.
"Fernando Pessoa, "Mar Português" in Obra poética. Ria de Janeiro, Editora José Aguilar, 1960, p 19

O trecho de Fernando Pessoa fala da expansão marítima portuguesa. Para entendê-lo, devemos saber
que:
a)

"Bojador" é o ponto ao extremo sul da África e que atravessá-lo significava encontrar o caminho
para o Oriente.

b)

a "dor" representa as doenças, desconhecidas dos europeus, mas existentes nas terras a serem
conquistadas pelas expedições.

c)

o "abismo" refere-se à crença, então generalizada. de que a Terra era plana e que, num determinado
ponto, acabaria, fazendo caírem os navios.

d)

menção a "Deus" indica a suposição, à época, e que o Criador era contrário ao desbravamento dos
mares e que puniria os navegadores.

e)

o "mar" citado é o Oceano Índico, onde estão localizadas as Índias, objetivo principal dos
navegadores
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Gabarito
1. E
As rotas monopolizadas pelos comerciantes italianos através do mediterrâneo fizeram os países – como
Portugal - procurarem novas rotas até a Índia.
2. C
A centralização política foi fundamental para as grandes navegavações, já que o rei teve papel importente
na organização do empreendimento, assim como na articulação dos interesses das diversas camadas
sociais, como a burguesia, o clero e a nobreza.
3. E
O pioneirismo português nas Grandes Navegações levou os lusos para lugares bem distantes da
metrópole, como às índias, o litoral africana e o sul da américa. Neste contexto, formou-se o que
chamamos de Império Português.
4. D
O Tratado de Tordesilhas, assinado por Espanha e Portugal, era frequentemente disputado e
desrespeitado pelos Estados Nacionais que não se incluiam no acordo.
5. B
O porta compara a extensão das colonizações da antiguidade e da modernidade, fazendo menção as
conquistas greco-romanas no mediterrâneo.
6. A
O Tratado de Tordesilhas foi ratificado pela igreja e pretendia dividir o mundo entre as duas potências
marítima.
7. E
Com o renascimento, a ordem racional tomou a frante no que diz respeito às explicações sobre o mundo,
promovendo grandes transformações na mentalidade da época.
8. E
O monopólio das rotas pelo mediterrâneo pelos italianos impulsionou os portugueses á a buscarem novas
fontes de riqueza e rotas alternativas às ideias. Após a chegada na América, as terras “recém descobertas”
passaram a cumprir esse papel.
9. E
O metalismo defendia a acumulação de metais preciosos pelos reinos europeus. Esse princípio do
mercantilismo é um fatores que impulsiona às grandes navegações;
10. C
Havia a crença, defendida sobretudo pela Igreja Católica, de que a terra seria plana, fato que passar a ser
questionado a partor do contexto do Renascimento.
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Gêneros literários: dramático e ensaístico
Resumo
Gênero Dramático
Como gênero dramático, entende-se textos que foram criados para serem representados, encenados, como
ocorre com os textos de cunho teatral. A voz narrativa está vinculada aos personagens, encenada por atores,
e esses contam uma história por meio de diálogos ou monólogos.
Alguns exemplos de gênero dramático são a comédia, a tragédia, a tragicomédia e a farsa.

Encenação da peça “Os Saltimbancos”. Disponível em: http://portalnoar.com/wpcontent/uploads/2014/10/2017fb34c07aa5a6e529abae5224c804.jpg

Gênero Ensaístico
Não faz parte dos gêneros literários clássicos (épico, dramático e lírico), mas, com o passar do tempo, textos
novos foram aparecendo e não se encaixavam na divisão clássica de gêneros, por isso muitos teóricos
defendem o surgimento desse gênero.
É um texto não ficcional que apresenta características literárias (uso artístico expressivo da linguagem).
Exemplos de textos eu se enquadram nesse gênero:
•
•
•
•
•
•
•

carta,
crônicas
discursos
autobiografias
biografias
ensaios
etc.
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Obs.: para um texto ser enquadrado nesse gênero ele deve apresentar literariedade, isto é, características
literárias. Dessa forma, não é qualquer carta, crônica etc. que pode ser encaixada nesse gênero.
A instância enunciativa de textos desse gênero é o próprio autor, isto é, não há um narrador ou eu-lírico.

Textos de apoio
DUNSINANE. DENTRO DO CASTELO.

(Entram, com tambores e bandeiras, Macbeth, Seyton e soldados.)
(...)
SEYTON:
A rainha está morta, senhor.
MACBETH:
Ela só devia morrer mais tarde;
Haveria um momento para isso.
Amanhã, e amanhã e ainda amanhã
Arrastam nesse passo o dia a dia
Até o fim do tempo pré-notado.
E todo ontem conduziu os tolos
À via em pó da morte. Apaga, vela!
A vida é só uma sombra: um mau ator
Que grita e se debate pelo palco,
Depois é esquecido; é uma história
Que conta o idiota, toda som e fúria,
Sem querer dizer nada.

(Entra um mensageiro.)
Não tens língua? Depressa, a história.
SHAKESPEARE, William. Macbeth. Tradução: Barbara Heliodora. São Paulo: Abril, 2010.

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui
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Exercícios
1.

Gênero dramático é aquele em que o artista usa como intermediária entre si e o público a representação.
A palavra vem do grego drao (fazer) e quer dizer ação. A peça teatral é, pois, uma composição literária
destinada à apresentação por atores em um palco, atuando e dialogando entre si.
O texto dramático é complementado pela atuação dos atores no espetáculo teatral e possui uma
estrutura específica, caracterizada:
1. pela presença de personagens que devem estar ligados com lógica uns aos outros e à ação;
2. pela ação dramática (trama, enredo), que é o conjunto de atos dramáticos, maneiras de ser e de
agir das personagens encadeadas à unidade do efeito e segundo uma ordem composta de
exposição, conflito, complicação, clímax e desfecho;
3. pela situação ou ambiente, que é o conjunto de circunstâncias físicas, sociais, espirituais em que
se situa a ação;
4. pelo tema, ou seja, a ideia que o autor (dramaturgo) deseja expor, ou sua interpretação real por
meio da representação.
COUTINHO, A. Notas de teoria literária. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1973 (adaptado).

Considerando o texto e analisando os elementos que constituem um espetáculo teatral, conclui-se que
a)

a criação do espetáculo teatral apresenta-se como um fenômeno de ordem individual, pois não é
possível sua concepção de forma coletiva.

b)

o cenário onde se desenrola a ação cênica é concebido e construído pelo cenógrafo de modo
autônomo e independente do tema da peça e do trabalho interpretativo dos atores.

c)

o texto cênico pode originar-se dos mais variados gêneros textuais, como contos, lendas,
romances, poesias, crônicas, notícias, imagens e fragmentos textuais, entre outros.

d)

o corpo do ator na cena tem pouca importância na comunicação teatral, visto que o mais
importante é a expressão verbal, base da comunicação cênica em toda a trajetória do teatro até
os dias atuais.

e)

a iluminação e o som de um espetáculo cênico independem do processo de produção/recepção
do espetáculo teatral, já que se trata de linguagens artísticas diferentes, agregadas posteriormente
à cena teatral.
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2.

PINHÃO Sai ao mesmo tempo que BENONA entra.
BENONA: Eurico, Eudoro Vicente está lá fora e quer falar com você.
EURICÃO: Benona, minha irmã, eu sei que ele está lá fora, mas não quero falar com ele.
BENONA: Mas Eurico, nós lhe devemos certas atenções.
EURICÃO: Você, que foi noiva dele. Eu, não!
BENONA: Isso são coisas passadas.
EURICÃO: Passadas para você, mas o prejuízo foi meu. Esperava que Eudoro, com todo aquele dinheiro,
se tornasse meu cunhado. Era uma boca a menos e um patrimônio a mais. E o peste me traiu. Agora,
parece que ouviu dizer que eu tenho um tesouro. E vem louco atrás dele, sedento, atacado de verdadeira
hidrofobia. Vive farejando ouro, como um cachorro da molest’a, como um urubu, atrás do sangue dos
outros. Mas ele está enganado. Santo Antônio há de proteger minha pobreza e minha devoção.
SUASSUNA, A. O santo e a porca, Rio de Janeiro: José Olympio, 2013 (fragmento)

Nesse texto teatral, o emprego das expressões "o peste" e "cachorro da molest'a" contribui para

3.

a)

marcar a classe social das personagens.

b)

caracterizar usos linguísticos de uma região.

c)

enfatizar a relação familiar entre as personagens.

d)

sinalizar a influência do gênero nas escolhas vocabulares.

e)

demonstrar o tom autoritário da fala de uma das personagens.

FABIANA, arrepelando-se de raiva — Hum! Ora, eis aí está para que se casou meu filho, e trouxe a mulher
para minha casa. É isto constantemente. Não sabe o senhor meu filho que quem casa quer casa... Já
não posso, não posso, não posso! (Batendo com o pé). Um dia arrebento, e então veremos.
PENA, M. Quem casa quer casa. www.dominiopublico.gov.br. Acesso em: 7 dez. 2012.

As rubricas em itálico, como as trazidas no trecho de Martins Pena, em uma atuação teatral,
constituem:
a)

necessidade, porque as encenações precisam ser fiéis às diretrizes do autor.

b)

possibilidade, porque o texto pode ser mudado, assim como outros elementos.

c)

preciosismo, porque são irrelevantes para o texto ou para a encenação.

d)

exigência, porque elas determinam as características do texto teatral.

e)

imposição, porque elas anulam a autonomia do diretor.
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4.

São características do gênero dramático:
I.

Representam sentimentos e emoções a partir da expressão individual e subjetiva. Nos textos
dramáticos há a predominância de pronomes e verbos na 1ª pessoa e a exploração da
musicalidade das palavras.

II.

Nos textos dramáticos o poeta despoja-se do seu “eu” sentimental para atirar-se na direção dos
acontecimentos que o rodeiam. O amor é uma temática, mas na narrativa dramática ele é
abordado em episódios isolados.

III. Os textos dramáticos são produzidos para serem representados, pois a voz narrativa está entregue
às personagens, que contam a história por meio de diálogos ou monólogos sem mediação do
narrador.
IV. O auto, a comédia, a tragédia, a tragicomédia e a farsa integram-se ao gênero dramático.

5.

a)

III e IV estão corretas.

b)

I e III estão corretas.

c)

I e II estão corretas.

d)

I e IV estão corretas.

e)

II, III e IV estão corretas.

Lições de motim
DONA COTINHA – É claro! Só gosta de solidão quem nasceu pra ser solitário. Só o solitário gosta de
solidão. Quem vive só e não gosta da solidão não é um solitário, é só um desacompanhado. (A reflexão
escorrega lá pro fundo da alma.) Solidão é vocação, besta de quem pensa que é sina. Por isso, tem de
ser valorizada. E não é qualquer um que pode ser solitário, não. Ah, mas não é mesmo! É preciso ter
competência pra isso. (De súbito, pedagógica, volta-se para o homem.) É como poesia, sabe, moço?
Tem de ser recitada em voz alta, que é pra gente sentir o gosto. (FAZ UMA PAUSA.) Você gosta de
poesia? (O HOMEM TORNA A SE DEBATER. A VELHA INTERROMPE O DISCURSO E VOLTA A LHE DAR
AS COSTAS, COMO SEMPRE, IMPASSÍVEL. O HOMEM, MAIS UMA VEZ, CANSADO, DESISTE.) Bem,
como eu ia dizendo, pra viver bem com a solidão temos de ser proprietários dela e não inquilinos, me
entende? Quem é inquilino da solidão não passa de um abandonado. É isso aí.
ZORZETTI, H. Lições de motim. Goiânia: Kelps, 2010 (adaptado).

Nesse trecho, o que caracteriza Lições de motim como texto teatral?
a)

O tom melancólico presente na cena.

b)

As perguntas retóricas da personagem.

c)

A interferência do narrador no desfecho da cena.

d)

O uso de rubricas para construir a ação dramática.

e)

As analogias sobre a solidão feitas pela personagem.
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6.

Teatro do Oprimido é um método teatral que sistematiza exercícios, jogos e técnicas teatrais
elaboradas pelo teatrólogo brasileiro Augusto Boal, recentemente falecido, que visa à desmecanização
física e intelectual de seus praticantes. Partindo do princípio de que a linguagem teatral não deve ser
diferenciada da que é usada cotidianamente pelo cidadão comum (oprimido), ele propõe condições
práticas para que o oprimido se aproprie dos meios do fazer teatral e, assim, amplie suas possibilidades
de expressão. Nesse sentido, todos podem desenvolver essa linguagem e, consequentemente, fazer
teatro. Trata- se de um teatro em que o espectador é convidado a substituir o protagonista e mudar a
condução ou mesmo o fim da história, conforme o olhar interpretativo e contextualizado do receptor.
Companhia Teatro do Oprimido. Disponível em: www.ctorio.org.br. Acesso em: 1 jul. 2009 (adaptado).

Considerando-se as características do Teatro do Oprimido apresentadas, conclui-se que
a) esse modelo teatral é um método tradicional de fazer teatro que usa, nas suas ações cênicas, a
linguagem rebuscada e hermética falada normalmente pelo cidadão comum.
b) a forma de recepção desse modelo teatral se destaca pela separação entre atores e público, na
qual os atores representam seus personagens e a plateia assiste passivamente ao espetáculo.
c) sua linguagem teatral pode ser democratizada e apropriada pelo cidadão comum, no sentido de
proporcionar-lhe autonomia crítica para compreensão e interpretação do mundo em que vive.
d) o convite ao espectador para substituir o protagonista e mudar o fim da história evidencia que a
proposta de Boal se aproxima das regras do teatro tradicional para a preparação de atores.
e) a metodologia teatral do Teatro do Oprimido segue a concepção do teatro clássico aristotélico, que
visa à desautomação física e intelectual de seus praticantes.

7.

Sobre os gêneros literários, afirma-se:
I.

O gênero dramático abrange textos que tematizam o sofrimento e a aflição da condição humana.

II. Textos pertencentes ao gênero lírico privilegiam a expressão subjetiva de estados interiores.
III. O gênero épico compreende textos sobre acontecimentos grandiosos protagonizados por heróis.
IV. Em literatura, o romance e a novela são formas narrativas pertencentes ao gênero dramático.
Estão corretas apenas as afirmativas
a)

III e IV

b)

I e II

c)

II e III

d)

I e IV
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8.

E aqui, antes de continuar este espetáculo, e necessário que façamos uma advertência a todos e a cada
um. Neste momento, achamos fundamental que cada um tome uma posição definida. Sem que cada
um tome uma posição definida, não é possível continuarmos. É fundamental que cada um tome uma
posição, seja para a esquerda, seja para a direita. Admitimos mesmo que alguns tomem uma posição
neutra, fiquem de braços cruzados. Mas é preciso que cada um, uma vez tomada sua posição, fique
nela! Porque senão, companheiros, as cadeiras do teatro rangem muito e ninguém ouve nada.
FERNANDES, M.; RANGEL, F. Liberdade, liberdade. Porto Alegre: L&PM, 2009,

A peça Liberdade, liberdade, encenada em 1964, apresenta o impasse vivido pela sociedade brasileira
em face do regime vigente. Esse impasse é representado no fragmento pelo(a)

9.

a)

barulho excessivo produzido pelo ranger das cadeiras do teatro.

b)

indicação da neutralidade como a melhor opção ideológica naquele momento.

c)

constatação da censura em função do engajamento social do texto dramático.

d)

correlação entre o alinhamento político e a posição corporal dos espectadores.

e)

interrupção do espetáculo em virtude do comportamento inadequado do público.

O exercício da crônica
Escrever crônica é uma arte ingrata. Eu digo prosa fiada, como faz um cronista; não a prosa de um
ficcionista, na qual este é levado meio a tapas pelas personagens e situações que, azar dele,
criou porque quis. Com um prosador do cotidiano, a coisa fia mais fino. Senta-se ele diante
de uma máquina, olha através da janela e busca fundo em sua imaginação um assunto qualquer,
de preferência colhido no noticiário matutino, ou da véspera, em que, com suas artimanhas
peculiares, possa injetar um sangue novo. Se nada houver, restar-lhe o recurso de olhar em torno
e esperar que, através de um processo associativo, surja-lhe de repente a crônica, provinda
dos fatos e feitos de sua vida emocionalmente despertados pela concentração. Ou então, em última
instância, recorrer ao assunto da falta de assunto, já bastante gasto, mas do qual, no ato de
escrever, pode surgir o inesperado.
(MORAES, V. Para viver um grande amor: crônicas e poemas. São Paulo: Cia das Letras, 1991)

Predomina nesse texto a função da linguagem que se constitui
a) nas diferenças entre o cronista e o ficcionista.
b) nos elementos que servem de inspiração ao cronista.
c) nos assuntos que podem ser tratados em uma crônica.
d) no papel da vida do cronista no processo de escrita da crônica.
e) nas dificuldades de se escrever uma crônica por meio de uma crônica.

10. Você pode não acreditar
Você pode não acreditar: mas houve um tempo em que os leiteiros deixavam as garrafinhas de leite do
lado de fora das casas, seja ao pé da porta, seja na janela.
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A gente ia de uniforme azul e branco para o grupo, de manhãzinha, passava pelas casas e não ocorria
que alguém pudesse roubar aquilo.
Você pode não acreditar: mas houve um tempo em que os padeiros deixavam o pão na soleira da porta
ou na janela que dava para a rua. A gente passava e via aquilo como uma coisa normal.
Você pode não acreditar: mas houve um tempo em que você saía à noite para namorar e voltava
andando pelas ruas da cidade, caminhando displicentemente, sentindo cheiro de jasmim e de alecrim,
sem olhar para trás, sem temer as sombras.
Você pode não acreditar: houve um tempo em que as pessoas se visitavam airosamente. Chegavam
no meio da tarde ou à noite.
Contavam casos, tomavam café, falavam da saúde, tricotavam sobre a vida alheia e voltavam de bonde
às suas casas.
Você pode não acreditar: mas houve um tempo em que o namorado primeiro ficava andando com a
moça numa rua perto da casa dela, depois passava a namorar no portão, depois tinha ingresso na sala
da família. Era sinal de que já estava praticamente noivo e seguro.
Houve um tempo em que havia tempo.
Houve um tempo.
SANT’ANNA, A. R. Estado de Minas. 5 maio 2013 (fragmento).

Nessa crônica, a repetição do trecho “Você pode não acreditar: mas houve um tempo em que…”
configura-se como uma estratégia argumentativa que visa
a)

surpreender o leitor com a descrição do que as pessoas faziam durante o seu tempo livre
antigamente.

b)

sensibilizar o leitor sobre o modo como as pessoas se relacionavam entre si num tempo mais
aprazível.

c)

advertir o leitor mais jovem sobre o mau uso que se faz do tempo nos dias atuais.

d)

incentivar o leitor a organizar melhor o seu tempo sem deixar de ser nostálgico.

e)

convencer o leitor sobre a veracidade de fatos relativos à vida no passado.
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Gabarito
1.

C
O espetáculo teatral possui uma forma específica: é contado a partir da ação dos personagens e do
diálogo entre eles. No entanto, a sua temática pode originar-se de diferentes fontes, de diferentes
gêneros textuais, como está afirmado na alternativa C.

2.

B
No gênero dramático, a história é contada, principalmente, através da fala dos personagens. Dessa forma,
analisar o modo como eles falam é importante, muitas vezes, para compreender determinados aspectos
da história. As palavras destacadas são características da região nordeste brasileira.

3.

B
As rubricas, utilizadas no teatro para a marcação da cena, em itálico constituem possibilidade, já que o
texto pode ser mudado, assim como outros elementos, o que mostra que nem sempre os atores seguem
as marcações feitas pelos autores.

4.

A
Nos textos dramáticos, não há, necessariamente, predominância da 1ª pessoa e, tampouco, a
preocupação com a musicalidade. Além disso, não há um poeta e o amor não é, obrigatoriamente,
temática desse gênero. Dessa forma, apenas a III e a IV estão corretas.

5.

D
O candidato deve ser capaz de entender que as letras em caixa alta revelam as explicações das cenas
interpretada pela personagem Dona Cotinha – fazendo o uso de rubricas.

6.

C
Uma das principais finalidades do Teatro do Oprimido é apresentar ao cidadão espectador uma visão
mais nítida da própria realidade. A encenação de fatos do cotidiano e o uso de uma linguagem que não
seja diferenciada da de um cidadão comum faz com que, por meio do jogo teatral, ator espectador
possam interpretar e refletir sobre a situação vivida.

7.

C
O gênero dramático diz respeito aos textos que foram escritos para serem encenados. O romance e a
novela pertencem ao gênero narrativo.
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8.

D
01 de abril de 1964 foi quando se instaurou a Ditadura Militar e, antes dela ou mesmo naquele comecinho
(o AI-5 só foi promulgado no final desse ano, por exemplo, e não é possível saber quando exatamente a
peça foi escrita), não era possível prever com clareza o que aconteceria se você assumisse uma posição
política contrária à oficial. Por conta disso, as pessoas evitavam assumir posicionamentos claros,
precisando esconder o que de fato pensavam. Esse é o fato denunciado pelo texto: a voz narrativa
(simbolizando o Estado) pede que cada um assuma uma posição definitiva, pois o barulho de ficar
mudando de posição impede que a peça (ou, metaforicamente, o Governo) ande, mas as pessoas,
naquele momento de enorme instabilidade política, tinham medo de assumirem uma posição clara e
serem perseguidas por ela. A letra “C” é a que explicita esse impasse, pois ao falar de censura em função
do engajamento fala sobre o perigo de se falar o que pensa numa sociedade que não sabe respeitar a
diversidade de posicionamentos.

9.

E
No texto, predomina a função da linguagem metalinguística, já que a mensagem é centrada na
discussão sobre seu próprio código. No texto, uma crônica é utilizada pelo cronista para explicar
algumas das dificuldades encontradas por quem escreve esse gênero textual.

10. B
A estratégia argumentativa busca sensibilizar o leitor por meio da repetição da estrutura “você pode não
acreditar, mas houve um tempo” em que esse tempo faz referência a uma época considerada mais
prazerosa que o tempo atual.

10
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Exercícios de grandezas proporcionais e escala
Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui

Exercícios
1.

Um mapa é a representação reduzida e simplificada de uma localidade. Essa redução, que é feita com
o uso de uma escala, mantém a proporção do espaço representado em relação ao espaço real. Certo
mapa tem escala 1 : 58 000 000.

Considere que, nesse mapa, o segmento de reta que liga o navio à marca do tesouro meça 7,6 cm. A
medida real, em quilômetro, desse segmento de reta é:
a) 4 408.
b) 7 632.
c) 44 080.
d) 76 316.
e) 440 800.

2.

Os tipos de prata normalmente vendidos são 975, 950 e 925. Essa classificação é feita de acordo com
a sua pureza. Por exemplo, a prata 975 é a substância constituída de 975 partes de prata pura e 25
partes de cobre em 1 000 partes da substância. Já a prata 950 é constituída de 950 partes de prata
pura e 50 de cobre em 1 000; e a prata 925 é constituída de 925 partes de prata pura e 75 partes de
cobre em 1 000. Um ourives possui 10 gramas de prata 925 e deseja obter 40 gramas de prata 950 para
produção de uma joia. Nessas condições, quantos gramas de prata e de cobre, respectivamente, devem
ser fundidos com os 10 gramas de prata 925?
a)

29,25 e 0,75

b)

28,75 e 1,25

c)

28,50 e 1,50

d)

27,75 e 2,25

e)

25,00 e 5,00
1
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3.

A Ecofont possui design baseado na velha fonte Vera Sans. Porém, ela tem um diferencial: pequenos
buraquinhos circulares congruentes, e em todo o seu corpo, presentes em cada símbolo. Esses furos
proporcionam um gasto de tinta menor na hora da impressão.

Suponha que a palavra ECO esteja escrita nessa fonte, com tamanho 192, e que seja composta por
letras

r=
formadas por quadrados de lados x com furos circulares de raio

x
3 . Para que a área a ser pintada

1
seja reduzida a 16 da área inicial, pretende-se reduzir o tamanho da fonte.
Sabe-se que, ao alterar o tamanho da fonte, o tamanho da letra é alterado na mesma proporção. Nessas
condições, o tamanho adequado da fonte será:
a)

64.

b)

48.

c)

24.

d)

21.

e)

12.

2
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4.

Uma empresa deseja iniciar uma campanha publicitária divulgando uma promoção para seus possíveis
consumidores. Para esse tipo de campanha, os meios mais viáveis são a distribuição de panfletos na
rua e anúncios na rádio local. Considera-se que a população alcançada pela distribuição de panfletos
seja igual à quantidade de panfletos distribuídos, enquanto que a alcançada por um anúncio na rádio
seja igual à quantidade de ouvintes desse anúncio. O custo de cada anúncio na rádio é de R$ 120,00, e
a estimativa é de que seja ouvido por 1 500 pessoas. Já a produção e a distribuição dos panfletos
custam R$ 180,00 cada 1 000 unidades. Considerando que cada pessoa será alcançada por um único
desses meios de divulgação, a empresa pretende investir em ambas as mídias.
Considere X e Y os valores (em real) gastos em anúncios na rádio e com panfletos, respectivamente. O
número de pessoas alcançadas pela campanha será dado pela expressão.

a)
b)

c)

d)

e)

5.

Um produtor de milho utiliza uma área de 160 hectares para as suas atividades agrícolas. Essa área é
dividida em duas partes: uma de 40 hectares, com maior produtividade, e outra, de 120 hectares, com
menor produtividade. A produtividade é dada pela razão entre a produção, em tonelada, e a área
cultivada. Sabe-se que a área de 40 hectares tem produtividade igual a 2,5 vezes à da outra. Esse
fazendeiro pretende aumentar sua produção total em 15%, aumentando o tamanho da sua propriedade.
Para tanto, pretende comprar uma parte de uma fazenda vizinha, que possui a mesma produtividade
da parte de 120 hectares de suas terras. Qual é a área mínima, em hectare, que o produtor precisará
comprar?
a)

36

b)

33

c)

27

d)

24

e)

21

3
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6.

De acordo com a Lei Universal da Gravitação, proposta por Isaac Newton, a intensidade da força
gravitacional F que a Terra exerce sobre um satélite em órbita circular é proporcional à massa m do
satélite e inversamente proporcional ao quadrado do raio r da órbita, ou seja,

No plano cartesiano, três satélites, A, B e C, estão representados, cada um, por um ponto (m; r) cujas
coordenadas são, respectivamente, a massa do satélite e o raio da sua órbita em torno da Terra.

Com base nas posições relativas dos pontos no gráfico, deseja-se comparar as intensidades

FC

e

da força gravitacional que a Terra exerce sobre os satélites A, B e C, respectivamente. As

intensidades

7.

FA , FB

FA , FB FC

a)

FC = FA  FB

b)

FA = FB  FC

c)

FA  FB  FC

d)

FA  FC  FB

e)

FC  FA  FB

e

expressas no gráfico satisfazem a relação:

Uma empresa de comunicação tem a tarefa de elaborar um material publicitário de um estaleiro para
divulgar um novo navio, equipado com um guindaste de 15 m de altura e uma esteira de 90 m de
comprimento. No desenho desse navio, a representação do guindaste deve ter sua altura entre 0,5 cm
e 1 cm, enquanto a esteira deve apresentar comprimento superior a 4 cm. Todo o desenho deverá ser
feito em uma escala 1 : X. Os valores possíveis para X são, apenas,
a)

X > 1 500.

b)

X < 3 000.

c)

1 500 < X < 2 250.

d)

1 500 < X < 3 000.

e)

2250 < X < 3000.
4
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8.

Numa atividade de treinamento realizada no Exército de um determinado país, três equipes – Alpha,
Beta e Gama – foram designadas a percorrer diferentes caminhos, todos com os mesmos pontos de
partida e de chegada.
•

A equipe Alpha realizou seu percurso em 90 minutos com uma velocidade média de 6,0 km/h.

•

A equipe Beta também percorreu sua trajetória em 90 minutos, mas sua velocidade média foi de
5,0 km/h.

•

Com uma velocidade média de 6,5 km/h, a equipe Gama concluiu seu caminho em 60 minutos.

Com base nesses dados, foram comparadas as distâncias d Beta , d Alpha e d Gama percorridas pelas três
equipes. A ordem das distâncias percorridas pelas equipes Alpha, Beta e Gama é

9.

a)

d Gama  d Beta  d Alpha

b)

d Alpha = d Beta  d Gama

c)

d Gama  d Beta = d Alpha

d)

d Beta  d Alpha  dGama

e)

d Gama  d Alpha  d Beta

Sabe-se que a distância real, em linha reta, de uma cidade A, localizada no estado de São Paulo, a uma
cidade B, localizada no estado de Alagoas, é igual a 2 000 km. Um estudante, ao analisar um mapa,
verificou com sua régua que a distância entre essas duas cidades, A e B, era 8 cm.
Os dados nos indicam que o mapa observado pelo estudante está na escala de
a)

1 : 250.

b)

1 : 2500.

c)

1 : 25000.

d)

1 : 250000.

e)

1 : 25000000.

5
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10. A Figura 1 representa uma gravura retangular com 8 m de comprimento e 6 m de altura.

Deseja-se reproduzi-la numa folha de papel retangular com 42 cm de comprimento e 30 cm de altura,
deixando livres 3 cm em cada margem, conforme a Figura 2

A reprodução da gravura deve ocupar o máximo possível da região disponível, mantendo-se as
proporções da Figura 1.
PRADO, A. C. Superinteressante, ed. 301, fev. 2012 (adaptado).

A escala da gravura reproduzida na folha de papel é
a)

1:3

b)

1:4

c)

1:20

d)

1:25

e)

1 : 32

6
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Gabarito
1.

A

2.

B

3.

B

4.

A

5.

B

6.

E

7
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7.

C

8.

A

9.

E
O mapa observado pelo estudante está na escala de:
8 cm/2 000 km = 8 cm/ 200 000 000 cm = 1/ 25 000 000 = 1 : 25 000 000

10. D
A figura possui dimensões 800 cm x 600 cm e a folha possui dimensões 36 cm x 24 cm, portanto, fazendo
a razão entre os lados temos que 800/36 é aproximadamente 22 e 600/24 = 25.
Assim, a gravura ocupará o máximo possível da folha de papel se for desenhada na escala 1 : 25.

8
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Regra de Três simples
Resumo
A regra de três é o processo pelo qual podemos relacionar duas grandezas, sejam elas diretamente ou
inversamente proporcionais. É comum termos 3 valores e precisarmos encontrar o quarto valor.
Exemplo. Se em uma banca de jornal vende em uma semana 20 revistas em duas semanas venderá quantas?
Para resolvermos o problema precisamos analisar as grandezas. Quanto mais tempo passar mais revista
venderá logo as grandezas são diretamente proporcionais assim:

1→ 20
2→x

multiplicando cruzado

x = 2.20  x = 40 x = 2.20  x = 40

Logo terá vendido 40 revistas.

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui
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Exercícios
1.

A London Eye é uma enorme roda-gigante na capital inglesa. Por ser um dos monumentos construídos
para celebrar a entrada do terceiro milênio, ela também é conhecida como Roda do Milênio. Um turista
brasileiro, em visita à Inglaterra, perguntou a um londrino o diâmetro (destacado na imagem) da Roda
do Milênio e ele respondeu que ele tem 443 pés.

Disponível em: www.mapadelondres.org. Acesso em 14 maio 2015 (adaptado).

Não habituado com a unidade pé, e querendo satisfazer sua curiosidade, esse turista consultou um
manual de unidades de medidas e constatou que 1 pé equivale a 12 polegadas, e que 1 polegada
equivale a 2,54 cm. Após alguns cálculos de conversão, o turista ficou surpreendido com o resultado
obtido em metros. Qual a medida que mais se aproxima do diâmetro da Roda do Milênio, em metro?

2.

a)

53

b)

94

c)

113

d)

135

e)

145

Para uma temporada das corridas de Fórmula 1, a capacidade do tanque de combustível de cada carro
passou a ser de 100 kg de gasolina. Uma equipe optou por utilizar uma gasolina com densidade de 750
gramas por litro, iniciando a corrida com o tanque cheio. Na primeira parada de reabastecimento, um
carro dessa equipe apresentou um registro em seu computador de bordo acusando o consumo de
quatro décimos da gasolina originalmente existente no tanque. Para minimizar o peso desse carro e
garantir o término da corrida, a equipe de apoio reabasteceu o carro com a terça parte do que restou
no tanque na chegada ao reabastecimento.
Disponível em: www.superdanilof1page.com.br. Acesso em: 6 jul. 2015 (adaptado).

A quantidade de gasolina utilizada, em litro, no reabastecimento foi
a)

20/0,075

b)

20/0,75

c)

20/7,5

d)

20 x 0,075

e)

20 x 0,75

2
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3.

4.

Um banco de sangue recebe 450 mL de sangue de cada doador. Após separar o plasma sanguíneo das
hemácias, o primeiro é armazenado em bolsas de 250 mL de capacidade. O banco de sangue aluga
refrigeradores de uma empresa para estocagem das bolsas de plasma, segundo a sua necessidade.
Cada refrigerador tem uma capacidade de estocagem de 50 bolsas. Ao longo de uma semana, 100
pessoas doaram sangue àquele banco. Admita que, de cada 60 mL de sangue, extraem-se 40 mL de
plasma. O número mínimo de congeladores que o banco precisou alugar, para estocar todas as bolsas
de plasma dessa semana, foi
a)

2

b)

3

c)

4

d)

6

e)

8

Quanto tempo você fica conectado à internet? Para responder a essa pergunta foi criado um
miniaplicativo de computador que roda na área de trabalho, para gerar automaticamente um gráfico de
setores, mapeando o tempo que uma pessoa acessa cinco sites visitados. Em um computador, foi
observado que houve um aumento significativo do tempo de acesso da sexta-feira para o sábado, nos
cinco sites mais acessados. A seguir, temos os dados do miniaplicativo para esses dias.

Analisando os gráficos do computador, a maior taxa de aumento no tempo de acesso, da sexta-feira
para o sábado, foi no site
a)

X.

b)

Y.

c)

Z.

d)

W.

e)

U.

3
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5.

Em 20 de fevereiro de 2011 ocorreu a grande erupção do vulcão Bulusan nas Filipinas. A sua localização
geográfica no globo terrestre é dada pelo GPS (sigla em inglês para Sistema de Posicionamento Global)
com longitude de 124° 3’ 0” a leste do Meridiano de Greenwich.
Dado: 1° equivale a 60’ e 1’ equivale a 60”.
PAVARIN, G. Galileu, fev. 2012 (adaptado)

A representação angular da localização do vulcão com relação a sua longitude da forma decimal é

6.

a)

124,02°.

b)

124,05°.

c)

124,20°.

d)

124,30°.

e)

124,50°

A insulina é utilizada no tratamento de pacientes com diabetes para o controle glicêmico. Para facilitar
sua aplicação, foi desenvolvida uma “caneta” na qual pode ser inserido um refil contendo 3mL de
insulina como mostra a imagem.

Para controle das aplicações, definiu-se a unidade de insulina como 0,01 mL. Antes de cada aplicação,
é necessário descartar 2 unidades de insulina, de forma a retirar possíveis bolhas de ar. A um paciente
foram prescritas duas aplicações diárias: 10 unidades de insulina pela manhã e 10 à noite. Qual o
número máximo de aplicações por refil que o paciente poderá utilizar com a dosagem prescrita?
a)

25

b)

15

c)

13

d)

12

e)

8

4
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7.

Alguns medicamentos para felinos são administrados com base na superfície corporal do animal. Foi
receitado a um felino pesando 3,0 kg um medicamento na dosagem diária de 250 mg por metro
quadrado de superfície corporal. O quadro apresenta a relação entre a massa do felino, em quilogramas,
e a área de sua superfície corporal, em metros quadrados.

A dose diária, em miligramas, que esse felino deverá receber é de

8.

a)

0,624.

b)

52,0.

c)

156,0.

d)

750,0.

e)

1 201,9.

Diariamente, uma residência consome 20160 Wh. Essa residência possui 100 células solares
retangulares (dispositivos capazes de converter a luz solar em energia elétrica) de dimensões 6 cm x 8
cm. Cada uma das tais células produz, ao longo do dia, 24 Wh por centímetro de diagonal. O proprietário
dessa residência quer produzir, por dia, exatamente a mesma quantidade de energia que sua casa
consome.
Qual deve ser a ação desse proprietário para que ele atinja o seu objetivo?
a)

Retirar 16 células.

b)

Retirar 40 células.

c)

Acrescentar 5 células.

d)

Acrescentar 20 células.

e)

Acrescentar 40 células.

5

Matemática
9.

Durante uma epidemia de uma gripe viral, o secretário de saúde de um município comprou 16 galões
de álcool em gel, com 4 litros de capacidade cada um, para distribuir igualmente em recipientes para
10 escolas públicas do município. O fornecedor dispõe à venda diversos tipos de recipientes, com suas
respectivas capacidades listadas:
I.

Recipiente I: 0,125 litro;

II.

Recipiente II: 0,250 litro;

III. Recipiente III: 0,320 litro;
IV. Recipiente IV: 0,500 litro;
V.

Recipiente V: 0,800 litro.

O secretário de saúde comprará recipientes de um mesmo tipo, de modo a instalar 20 deles em cada
escola, abastecidos com álcool em gel na sua capacidade máxima, de forma a utilizar todo o gel dos
galões de uma só vez. Que tipo de recipiente o secretário de saúde deve comprar?
a)

I.

b)

II.

c)

III.

d)

IV.

e)

V.

10. Um paciente necessita de reidratação endovenosa feita por meio de cinco frascos de soro durante 24
h. Cada frasco tem um volume de 800 mL de soro. Nas primeiras quatro horas, deverá receber 40% do
total a ser aplicado. Cada mililitro de soro corresponde a 12 gotas. O número de gotas por minuto que
o paciente deverá receber após as quatro primeiras horas será
a)

16.

b)

20.

c)

24.

d)

34.

e)

40.

6
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Gabarito
1.

D
1 pé = 12 polegadas e 1 polegada = 2,54 cm logo 1 pé = 12 . 2,54 = 30,48 cm. Assim o diâmetro da roda
gigante é 443 . 30,48 = 13502,64 cm convertendo para metros temos aproximadamente 135 m.

2.

B

4
.100 = 40 kg
Na primeira parada foi consumido 10
. Logo restam 100 kg – 40 kg = 20 kg de
combustível. Temos que 20 kg = 20000 g e como a densidade é de 750 gramas por litro, assim

750 g ------- 1 L

20
20000 g ---- x . Logo x= 0, 75 .
3.

B
Naquela semana, houve 450 . 100 ml de sangue. Logo,

60 ml (sangue) ---- 40 ml (plasma)
45000 ml ----------- x

, 60x = 40 . 45000, assim x=30000 ml de plasma.

30000
= 120
Dividindo por 250 temos 250
bolsas e depois dividindo por 50 que é a capacidade do
120
= 2,4
congelador temos 50
. Assim serão necessário mais de 2 congeladores, portanto 3
congeladores é a resposta
4.

A
Para calcular a maior taxa, diminui-se o valor de sábado do de sexta e divide pelo total de sexta referente
ao site, assim:

x:

21 − 12
51 − 30
11 − 10
57 − 38
56 − 40
= 0,75, y:
= 0,70, z:
= 0,10, w :
= 0,50, u:
= 0,40
12
30
10
38
40
.

O X é o maior.
5.

B
Como 1° = 60 minutos, precisa-se descobrir quando vale 3 min. Assim

x ----- 3'

, logo x=

3
1
=
= 0,05 . Portanto, 124°+0,05°=124,05°
60 20
6.

A
Serão utilizadas 12 unidades (10 + 2 para retirar as bolhas de ar), logo 0,12 ml de insulina por aplicação.
Com refil de 3 ml, tem-se

x ----------------- 3 ml

, logo x=

3
= 25 aplicações.
0,12

7
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7.

B
Temos que a dosagem é de 250mg por m². Além disso, o felino pesa 3kg e tem 0,208 m² de área. Basta
multiplicar um pelo outro 250 x 0,208 = 52.

8.

A
A cada retângulo de dimensões 6 cm x 8 cm, temos uma diagonal de 10 cm. Assim, por dia, cada célula
produz 10 . 24 = 240 Wh e 100 células produzem 100 x 240 = 24000 Wh. Desse modo, temos 3840 Wh a
mais que o consumo inicial, logo, percebemos que 3840 Wh / 240 Wh = 16. Assim, devemos retirar 16
células.

9.

C
Temos 16 galões, cada um contendo 4 litros de álcool em gel, assim teremos 16 x 4 = 64 litros de álcool
em gel. Como cada uma das 10 escolas receberá 20 recipientes, a capacidade de cada recipiente será
de 64/10.20 = 0,32 litros.

10. C
O volume total é de 800 mL . 5 = 4000 mL. Nas primeiras 4 horas ele tomou 40% então para o resto
sobram 60%. 60% de 4000 = 2400 mL. Como cada mL equivalem a 12 gotas, 2400 mL equivalem 2400.12
= 28800 gotas e como 1 hora valem 60 minutos, 20 horas valem 20.60=1200. Assim dividindo 28800 por
1200 obtem-se 24 gotas por minuto.

8
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Estudo dos polígonos: Definição, classificação, soma dos ângulos
internos e externos, diagonais
Resumo
Classificação:
Chama-se polígono A1 A2A3...An a figura formada pela união dos n segmentos consecutivos não
colineares.

Classificação quanto à região:
1.

Polígono convexo: uma reta qualquer só corta o polígono em dois pontos.

2.

Polígono não convexo: uma reta qualquer pode cortar o polígono em mais de dois pontos.

Quanto ao número de lados:

1

Matemática
Soma dos ângulos internos de um polígono:

Um polígono de n lados pode ser dividido em n-2 triângulos
S = (n – 2) . 180°
i

Se o polígono for regular, todos os ângulos internos são congruentes, portanto, cada ângulo interno ai
Pode ser calculado como:

Soma dos ângulos externos de um polígono:
Sabemos que, num polígono convexo qualquer, a soma do ângulo interno com o externo adjacente é sempre
180°.
Então:
e1 + i1 = 180°
e2 + i2 = 180°
e3 + i3 = 180°

...

+

en + in = 180°
Si + Se = 180° . n
Se = 360º
Para polígonos regulares, ae = 360°

n
N° de diagonais de um polígono:

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui
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Exercícios
1.

Pentágonos regulares congruentes podem ser conectados, lado a lado, formando uma estrela de cinco
pontas, conforme destacado na figura.

Nestas condições, o ângulo θ mede:

2.

a)

108°.

b)

72°.

c)

54°.

d)

36°.

e)

18°.

Um robô, caminhando em linha reta, parte de um ponto A em direção a um ponto B, que distam entre si
cinco metros. Ao chegar ao ponto B, gira novamente 60° à esquerda e caminha mais cinco metros,
repetindo o movimento e o giro até retornar ao ponto de origem. O percurso do robô formará um
polígono regular de
a)

10 lados.

b)

9 lados.

c)

8 lados.

d)

7 lados.

e)

6 lados.

4
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3.

4.

5.

O valor de

a)

25º.

b)

40º.

c)

250º.

d)

540º.

e)

1.000º.

no pentágono abaixo é igual a:

De dois polígonos convexos, um tem a mais que o outro 6 lados e 39 diagonais.
Então a soma total dos números de vértices e de diagonais dos dois polígonos é igual a:
a)

63.

b)

65.

c)

66.

d)

70.

e)

77.

Uma pessoa pegou um mapa rasgado em que constava um terreno delimitado por quatro ruas.
Na parte visível do mapa, vê-se que o angulo formado pela rua Saturno e pela rua Júpiter e 90°; o ângulo
formado pela rua Júpiter e pela rua Netuno e 110° e o ângulo formado pela rua Netuno e pela rua Marte
e 100°. Nessas condições, a medida de um ângulo formado pelas ruas Marte e Saturno, na parte
rasgada do mapa, é de:

a)

50°.

b)

60°.

c)

70°.

d)

80°.

e)

90°.
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6.

7.

8.

Na figura abaixo, as retas r e s são paralelas.A soma α + β + γ + δ das medidas dos ângulos indicados
na figura é:

a)

180°.

b)

270°.

c)

360°.

d)

480°.

e)

540°.

A medida mais próxima de cada ângulo externo do heptágono regular da moeda de R$ 0,25 é:

a)

60°

b)

45°

c)

36°

d)

83°

e)

51°

A sequência a seguir representa o número de diagonais d de um polígono regular de n lados:

O valor de x é:
a)

44.

b)

60.

c)

65.

d)

77.

e)

91.

6

Matemática
9.

Um desenhista foi interrompido durante a realização de um trabalho, e seu desenho ficou como na
figura abaixo.

Se o desenho estivesse completo, ele seria um polígono regular composto por triângulos equiláteros
não sobrepostos, com dois de seus vértices sobre um círculo, e formando um ângulo de

como

indicado na figura.
Quando a figura estiver completa, o número de triângulos equiláteros com dois de seus vértices sobre
o círculo é

10.

a)

10.

b)

12.

c)

14.

d)

16.

e)

18.

Na construção civil, é muito comum a utilização de ladrilhos ou azulejos com a forma de polígonos para
o revestimento de pisos ou paredes. Entretanto, não são todas as combinações de polígonos que se
prestam a pavimentar uma superfície plana, sem que haja falhas ou superposições de ladrilhos, como
ilustram as figuras:

A tabela traz uma relação de alguns polígonos regulares, com as respectivas medidas de seus ângulos
internos.

7
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Nome

Triângulo

Quadrado

Pentágono

60°

90°

108°

Figura

Ângulo interno
Nome

Hexágono

Octágono

Eneágono

120°

135°

140°

Figura

Ângulo interno

Se um arquiteto deseja utilizar uma combinação de dois tipos diferentes de ladrilhos entre os polígonos
da tabela, sendo um deles octogonal, o outro tipo escolhido deverá ter a forma de um
a)

triângulo.

b)

quadrado.

c)

pentágono.

d)

hexágono.

e)

eneágono.
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Gabarito
1.

D
Veja que a soma dos 3 ângulos internos dos pentágonos com o ângulo θ é igual a 360º (uma volta
completa).
Logo, temos que descobrir a medida dos ângulos internos de um pentágono regular.
Sabemos que a fórmula da soma dos ângulos internos de um polígono regular é:

Onde 'n' é a quantidade de lados do polígono.
O pentágono tem 5 lados, então:

Veja que a soma de 5 ângulos internos congruentes é igual a 540º, logo a medida de um ângulo interno
desse pentágono será 540º divididos por 5:

Agora, só fazer a soma de 3 ângulos com medida 108º mais o ângulo θ e igualar essa soma a 360º.

2.

E

O trajeto do robô será um polígono regular de lado 5m e ângulo externo 60°. Como 360° : 6 = 60°,
concluímos que o polígono pedido possui 6 lados.

9
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3.

B
A soma dos ângulos internos de um polígono convexo pode ser calculada através da fórmula a seguir,
onde n é o número de lados do polígono. Ou seja:

Assim, sabendo que a soma dos ângulos internos é

4.

pode-se escrever:

B
O que tem n lados tem

enunciado e

Então,

diagonais. O que tem n+6 lados tem

diagonais pelo

pela fórmula.

.

Por fim, n = 5, pentágono que tem 5 diagonais. O outro polígono tem 6 lados e 39 diagonais a mais, logo,
a soma geral é
5 + 5 + 6 + 5 + 5 + 39 = 65.
5. B
Sabemos que a soma dos ângulos internos de um quadrilátero qualquer é 360 graus. Assim:
90 + 110 + 100 + x = 360.
x = 60 graus.
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6.

E
Trace um reta perpendicular à r e s.
Temos um hexágono, determinemos então a soma de seus ângulos internos:
Sn = 180º(n - 2)
S6 = 180º(6 - 2)
S6 = 720º
Portanto,
α+β+γ+δ + 90º + 90º = 720º
α+β+γ+δ = 540º

7.

E
Usaremos a fórmula do ângulo interno de um polígono regular:

Por fim, temos que o ângulo externo é o suplemento:
180 - 128.5 = 51.5
8.

C
Usaremos a fórmula das diagonais de polígonos:

9.

E

A medida de cada um dos ângulos internos do polígono será
Portanto, cada um de seus ângulos externos será de

Admitindo que

é o número de lados do

polígono regular, podemos escrever:

Logo, o número de triângulos será igual ao número de lados, ou seja

11
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10. B

Cada ângulo interno do octógono regular mede 135° e cada ângulo interno do quadrado mede 90°.
Somando 135° + 135° + 90° = 360°. Portanto, o polígono pedido é o quadrado.
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Quadriláteros notáveis: trapézio (definição e área)
Resumo
Já conhecemos os paralelogramos, agora falta conhecer os trapézios!

Trapézio
É um quadrilátero que possui apenas dois lados paralelos, que são chamados de bases.

A base média de um trapézio pode ser calculado através da semi-soma de suas bases, ou seja,
Área:

Existem 3 tipos de trapézios:

Trapézio isósceles
É aquele cujos lados não paralelos são congruentes.

Obs.: Os ângulos da base e as diagonais também são congruentes.

1
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Trapézio escaleno
É aquele cujos lados não paralelos têm comprimentos distintos.

Trapézio retângulo
É aquele em que a altura é o próprio lado.

Mediana de Euler
Mediana de Euler é o segmento que une os pontos médios das diagonais de um trapézio e fica localizada
sobre sua base média, conforme é mostrado no desenho:

Ela é expressa pela fórmula

B −b
2
Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui
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Exercícios
1.

2.

A respeito da definição e dos elementos de um trapézio, assinale a alternativa correta:
a)

Trapézios são quadriláteros que possuem dois pares de lados paralelos.

b)

Trapézios são figuras planas formadas por quatro lados e um par de lados adjacentes paralelos.

c)

Todo trapézio possui diagonais congruentes.

d)

Trapézios são quadriláteros que possuem um par de lados opostos paralelos.

Um marceneiro deseja construir uma escada trapezoidal com 5 degraus, de forma que o mais baixo e
o mais alto tenham larguras respectivamente iguais a 60 cm e a 30 cm, conforme a figura.

Os degraus serão obtidos cortando-se uma peça linear de madeira sujo comprimento mínimo, em cm,
deve ser:

3.

a)

144

b)

180

c)

210

d)

225

e)

240

Sabendo-se que, em um trapézio, a soma da base média com a mediana de Euler é igual a 12 cm e que
a razão entre as bases do trapézio é 2, a base menor desse trapézio mede:
a)

5 cm

b)

6 cm

c)

7 cm

d)

8 cm

e)

9 cm
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4.

Dois terrenos, A e B, ambos com a forma de trapézio, têm as frentes de mesmo comprimento voltadas
para a Rua Alfa. Os fundos dos dois terrenos estão voltados para a Rua Beta. Observe o esquema:

As áreas de A e B são, respectivamente, proporcionais a 1 e 2, e a lateral menor do terreno A mede 20
m.
Calcule o comprimento x, em metros, da lateral maior do terreno B.

5.

Os lados de uma folha retangular ABCD de papel medem 10 cm e 6 cm, como indica a figura 1. Essa
folha, que é branca de um dos lados e cinza do outro, será dobrada perfeitamente de tal forma que o
vértice A irá coincidir com o vértice C, como mostra a figura 2.

A área do trapézio cinza indicado na figura 2, em cm², é igual a

6.

a)

23

b)

30

c)

25

d)

40

e)

45

Na figura abaixo, temos um trapézio retângulo cujas bases medem 9 cm e 12 cm e cujo lado não
perpendicular às bases mede 5 cm.

Qual é o perímetro, em cm, desse trapézio?
a)

26

b)

29

c)

30

d)

31

e)

48
4
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7.

8.

Sabendo que as diagonais de um trapézio medem 7x – 125 e 4x + 43, qual é o valor de x para que esse
trapézio seja isósceles?
a)

56

b)

128

c)

168

d)

199

e)

256

Sejam
e
os vértices de um trapézio isósceles. Os ângulos A e B ambos agudos são os
ângulos da base desse trapézio, enquanto que os ângulos C e D são ambos obtusos e medem cada
um, o dobro da medida de cada ângulo agudo desse trapézio. Sabe-se ainda que a diagonal
perpendicular ao lado
do trapézio

Sendo a medida do lado

igual a

é

o valor da medida do perímetro

em centímetros, é:

a)
b)
c)
d)
e)

9.

Em quarteirão no formato de um trapézio na Tijuca, bairro nobre do Rio de Janeiro, a grande quantidade
de carros obrigou a prefeitura a criar ruas para melhorar o fluxo de veículos. Essas ruas são
representadas abaixo pelos segmentos

BE, GH , IJ .

Sabe-se que as ruas são paralelas à base do trapézio ABCD e que os trechos

BE , EG , GI e IC têm

o mesmo tamanho. Calcule as medidas das 3 novas ruas a serem construídas considerando que

AB e CD medem, respectivamente, 500 m e 100 m.
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10.

A vazão do rio Tietê, em São Paulo, constitui preocupação constante nos períodos chuvosos. Em alguns
trechos, são construídas canaletas para controlar o fluxo de água. Uma dessas canaletas, cujo corte
vertical determina a forma de um trapézio isósceles, tem as medidas especificadas na figura I. Neste
caso, a vazão da água é de 1.050 m³/s. O cálculo da vazão, Q em m³/s, envolve o produto da área A do
setor transversal (por onde passa a água), em m², pela velocidade da água no local, v, em m/s, ou seja,
Q = Av.
Planeja-se uma reforma na canaleta, com as dimensões especificadas na figura II, para evitar a
ocorrência de enchentes.

Na suposição de que a velocidade da água não se alterará, qual a vazão esperada para depois da
reforma na canaleta?
a)

90 m³/s.

b)

750 m³/s.

c)

1.050 m³/s.

d)

1.512 m³/s.

e)

2.009 m³/s.
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Gabarito
1.

D
a) Incorreta!
Os trapézios são quadriláteros que possuem um par de lados opostos paralelos.
b) Incorreta!
Os trapézios não possuem um par de lados adjacentes paralelos, mas, sim, um par de lados opostos
paralelos.
c) Incorreta!
Apenas os trapézios isósceles possuem diagonais congruentes.
d) Correta!

2.

D

3.

B
Segundo os dados do enunciado, temos:

B +b B −b
+
= 12
2
2
B +b+ B −b
2B
= 12 
= 12  B = 12 cm
2
2
Como a razão entre as bases é 2, temos que a base maior é o dobro da base menor, ou seja, b = 6 cm.
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4.

Os trapézios A e B estão unidos por uma base comum, formando um trapézio maior. Como as laterais
de A e B possuem mesmo comprimento, essa base comum corresponde à base média, de medida M, do
trapézio maior. Assim:

As áreas dos trapézios A e B são, respectivamente, iguais a:

Sendo h a altura de cada um dos trapézios A e B. Observe a ilustração:
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5.

B

6.

C

7.

A
Um trapézio isósceles possui diagonais congruentes. Assim, o valor de x que faz com que esse trapézio
seja isósceles pode ser encontrado pela equação:
7x – 125 = 4x + 43
7x – 4x = 43 + 125
3x = 168
x = 168
3
x = 56

8. E
Se

é isósceles, então os ângulos agudos são congruentes, bem como os obtusos. Além disso, A

e D são suplementares, o que implica em A = 60°. Por outro lado, sendo
ponto médio de

é fácil ver que

e

e chamando de

o

são losangos congruentes. Portanto, o resultado

pedido é
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9.

Note que

GH é a base média do trapézio ABCD. Logo:
100 + 500
GH =
= 300
2

Além disso,

IJ é a base média do trapézio CDHG, ou seja:
100 + 300
IJ =
= 200
2

Por fim,

EF é a base média do trapézio ABGH e, portanto:
300 + 500
EF =
= 400
2

10. D
Como a velocidade da água não irá se alterar a razão Q/A, que é igual, a velocidade permanece a mesma.
Calculam-se as áreas dos trapézios das figuras I e II por (B + b)h/2.
A área da figura I é (30+20)⋅2,5/2 = 62,5 m², e da figura II é (41+49)⋅2/2 = 90.
Assim, 1050/62,5 = Q/90
Q = 1050⋅90/62,5 = 1512 m³/s.
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Conjunções (conceito, locução conjuntiva)
Resumo
Conjunção é uma classe de palavra invariável que tem como objetivo ligar termos de mesma função sintática
ou orações de mesma função sintática. Elas podem ser classificadas como coordenativas ou subordinativas,
dependendo da relação que elas estabeleçam entre as orações. As conjunções e as preposições são,
genericamente, chamadas de conectivos visto que atuam na coesão textual.
Além disso, há a locução conjuntiva, que ocorre quando duas ou mais palavras desempenham função de
conjunção. Por exemplo: uma vez que, à medida que, desde que, ainda que, assim que, etc.
As conjunções devem ser classificadas de acordo com duas perspectivas: a sintática e a semântica.
a) Perspectiva sintática: devemos analisar se a conjunção está conectando duas orações independentes
sintaticamente (coordenativa) ou introduzindo uma oração que exerce função sintática em relação à outra
(subordinativa).
b) Perspectiva semântica: essa á a principal análise que devemos fazer sobre essa classe gramatical por
ser cobrada nos vestibulares e determinante para a produção textual. As conjunções ajudam a
estabelecer diferentes relações semânticas entre os termos ou orações que elas conectam. Essas
relações podem ser de adição, adversidade, alternância, conclusão, explicação, causa, consequência,
comparação, condição, concessão, conformidade, finalidade, proporção e temporalidade.
Obs.: Existem as conjunções integrantes (“que” e “se”), que não estabelecem valor semântico, apenas unem
sintaticamente as orações.
Observe os enunciados a seguir:
I.

João foi ao cinema e ao restaurante.

II.

Mariana gostaria que seu namorado chegasse.

III. André comeu tanto que passou mal.
No primeiro caso, a conjunção “e” está ligando dois termos ("ao cinema", "ao restaurante") sintaticamente
independentes, conferindo-lhes uma relação semântica de adição.
No segundo, a conjunção “que” não estabelece valor semântico entre as orações, apenas liga sintaticamente
a segunda oração (subordinada) à oração principal.
No terceiro, a locução conjuntiva “que” - em correlação com o advérbio "tanto" - evidencia que a segunda
oração representa a consequência da primeira.

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui
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Exercícios
1.

“Deboísta” é quem é adepto da filosofia do “ser de boa” – explica Carlos Abelardo, 19 anos, estudante
de Ciências Biológicas na Universidade Federal de Goiás e criador, ao lado da namorada, Laryssa de
Freitas, da página no Facebook “Deboísmo”. – É aquela pessoa que não se deixa levar por problemas
bestas, que, mesmo discordando de alguém, não parte para a agressão. É a pessoa calma, que escolhe
o lutar em vez de brigar. Segundo Abelardo, o movimento é apartidário, mas político. E sobre a escolha
do símbolo, que é uma preguiça, ele diz que a calmaria natural do animal passa uma sensação
automática de “ficar de boas”. – É o animal mais de boa – diz.
Disponível em: http://oglobo.globo.com/sociedade/tecnologia/ conheca-deboismo-nova-filosofia-de-boas-da-internet17392121. Acesso em 02 abr. 2016. Adaptado.

O emprego de “mas” em “o movimento é apartidário, mas político” permite afirmar que:
a)

aderir a essa filosofia de vida implica não pertencer a partido político algum.

b)

participar das manifestações políticas do país faz parte das ações apoiadas pelo movimento.

c)

ser apartidário não significa eximir-se do envolvimento com a política.

d)

não se envolver com partidos políticos é uma forma de negar a política.

e)

discordar dos partidos políticos é uma das características do “Deboísmo”.
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2.

O Boi
Ó solidão do boi no campo,
ó solidão do homem na rua!
Entre carros, trens, telefones,
entre gritos, o ermo profundo.
Ó solidão do boi no campo,
ó milhões sofrendo sem praga!
Se há noite ou sol, é indiferente,
a escuridão rompe com o dia.
Ó solidão do boi no campo,
homens torcendo-se calados!
A cidade é inexplicável
e as casas não têm sentido algum.
Ó solidão do boi no campo!
O navio-fantasma passa
em silêncio na rua cheia.
Se uma tempestade de amor caísse!
As mãos unidas, a vida salva...
Mas o tempo é firme. O boi é só.
No campo imenso a torre de petróleo.
DRUMMOND DE ANDRADE, Carlos. Obra Completa. 2a Ed. Rio de Janeiro: José Aguilar Editora, 1967. p. 122.

Observe os versos:
“Se há noite ou sol, é indiferente,
a escuridão rompe com o dia.”
A expressão que, empregada para ligar esses versos, expressa noção adequada ao contexto é:
a)

portanto, com sentido de conclusão.

b)

desde que, com sentido de condição.

c)

embora, com sentido de concessão.

d)

pois, com sentido de explicação.

e)

que, com sentido de consequência.

4

Português
3.

“Podem acusar-me: estou com a consciência tranquila."
Os dois pontos (:) do período acima poderiam ser substituídos por vírgula, explicitando-se o nexo entre
as duas orações pela conjunção:

4.

a)

portanto.

b)

e.

c)

como.

d)

pois.

e)

embora.

Racismo e Fraude
A campanha para provar que o Brasil é um país racista não esmorece. Há uma semana, o IBGE divulgou
pesquisa sobre emprego e raça, e os jornais concluíram que os dados "comprovavam" que os negros
são discriminados no mercado de trabalho. A pesquisa revelou que os negros - a soma de pretos e
pardos - são a maioria dos desempregados, têm as piores ocupações e ganham a metade do salário
dos brancos. Mas nada no estudo permitia dizer que os negros estão nessa condição porque o Brasil
é racista ou porque os brancos são racistas ou porque os empregadores discriminam os negros.
O nosso problema não é o racismo, mas a pobreza e o modelo econômico que, ao longo dos anos, só
fizeram concentrar a renda: os que eram pobres - e os negros, ex-escravos, por definição foram os
despossuídos da nação - permaneceram pobres ou ficaram mais pobres; e os que eram ricos, ricos
ficaram ou enriqueceram mais ainda. O Brasil deveria estar unido para resolver esse problema,
distribuindo renda e investindo maciçamente em educação. Quando os pobres deste país tiverem uma
educação de qualidade, todos terão a mesma chance no mercado de trabalho. E as distorções entre
brancos e negros terão um fim.
Adap. de KAMEL, Ali. JORNAL O GLOBO, 15/06/2004, p. 7.

"Há uma semana, o IBGE divulgou pesquisa sobre emprego e raça, e os jornais concluíram que os
dados 'comprovavam' que os negros são discriminados no mercado de trabalho."
Para eliminar a repetição do conectivo que na última oração desse período, pode-se reescrevê-la da
seguinte forma:
a)

sendo os negros discriminados no mercado de trabalho.

b)

tendo sido os negros discriminados no mercado de trabalho.

c)

serem os negros discriminados no mercado de trabalho.

d)

discriminam os negros no mercado de trabalho.

e)

discriminando os negros no mercado de trabalho.
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5.

Cultivar um estilo de vida saudável é extremamente importante para diminuir o risco de infarto, mas
também de problemas como morte súbita e derrame. Significa que manter uma alimentação saudável
e praticar atividade física regularmente já reduz, por si só, as chances de desenvolver vários problemas.
Além disso, é importante para o controle da pressão arterial, dos níveis de colesterol e de glicose no
sangue. Também ajuda a diminuir o estresse e aumentar a capacidade física, fatores que, somados,
reduzem as chances de infarto. Exercitar-se, nesses casos, com acompanhamento médico e
moderação, é altamente recomendável.
ATALIA, M. Nossa vida. Época. 23 mar. 2009.

As ideias veiculadas no texto se organizam estabelecendo relações que atuam na construção do
sentido. A esse respeito, identifica-se, no fragmento, que

6.

a)

a expressão “Além disso” marca uma sequenciação de ideias.

b)

o conectivo “mas também” inicia oração que exprime ideia de contraste.

c)

o termo “como”, em “como morte súbita e derrame”, introduz uma generalização.

d)

o termo “Também” exprime uma justificativa.

e)

o termo “fatores” retoma coesivamente “níveis de colesterol e de glicose no sangue”.

"De aorcdo com uma pqsieusa de uma uinrvesriddae ignlsea, não ipomtra em qaul odrem as lrteas de
uma plravaa etãso, a úncia csioa iprotmatne é que a piremria e útmlia lrteas etejasm no lgaur crteo. O
rseto pdoe ser uma ttaol bçguana que vcoê pdoe anida ler sem pobrlmea. Itso é poqrue nós não
lmeos cdaa lrtea isladoa, mas a plravaa cmoo um tdoo."
Não, o trecho acima não foi publicado por descuido. Trata-se de uma brincadeira que está circulando
na internet, mas que é baseada em princípios científicos: “O cérebro aplica um sistema de inferência
nos processos de leitura. Esse sistema, chamado ‘sistema de preenchimento’, baseia em pontos nodais
ou relevantes, a partir dos quais o cérebro completa o que falta ou coloca as partes corretas nos seus
devidos lugares”, explica o neurologista Benito Damasceno.
Silveira, Evanildo da.

Considere as seguintes afirmações sobre o segundo parágrafo:
I.

A conjunção “mas” em “mas que é baseada” permite pressupor que conhecimentos científicos,
geralmente, não se manifestam em brincadeiras.

II.

A negativa (“Não, o trecho [...]”) com que é iniciado tem a função de simular um diálogo com o
leitor.

III. Os dois-pontos em “é baseada em princípios científicos:” introduzem trecho que fundamenta a
informação enunciada anteriormente.
Assinale:
a)

se todas as alternativas estiverem corretas.

b)

se todas as alternativas estiverem incorretas.

c)

se apenas I e II estiverem corretas.

d)

se apenas I e III estiverem corretas.

e)

se apenas II e III estiverem corretas.
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7.

Assinale a sequência de conjunções que estabelecem, entre as orações de cada item, uma correta
relação de sentido.
1.

Correu demais, ... caiu.

2.

Dormiu mal, ... os sonhos não o deixaram em paz.

3.

A matéria padece, ... a alma é imortal.

4.

Leu o livro, ... é capaz de descrever as personagens com detalhes.

5.

Guarde seus pertences, ... podem servir mais tarde.

a)

porque, todavia, portanto, logo, entretanto

b)

por isso, porque, mas, portanto, que

c)

logo, porém, pois, porque, mas

d)

porém, pois, logo, todavia, porque

e)

entretanto, que, porque, pois, portanto

8.

Existe sempre um conceito por trás do que faço, só que nem sempre a montagem se completa.
Os conceitos se escondem no subconsciente. Ziguezagues que atordoam.
Quando o xadrez funciona, o conceito é formado por encaixes eliminando a importância
exagerada que poderia ser dada a certas fotos mais formais.
Não são acasos felizes, pois, desde o começo de um projeto, uma ideia já existe; apenas ela é
flexível e se deixa impregnar pela existência das pessoas fotografadas. O interessante é fazer a matéria
externa vibrar em toda sua força de maneira que seja espelho de minhas intenções, sem deixar de ser
espelho da vida. CORAÇÃO ESPELHO DA CARNE.
Edward Weston diz nos “Notebooks” que “a câmera deve ser usada para documentar a vida”.
Documentar no sentido íntegro, não o bater chapa automático de algum acontecimento mais
importante histórico ou socialmente, porém o documento de vida. Diria que revelar essa vida, essa força,
é o essencial, pois de qualquer forma documento sempre será a foto tomada. Ele continua: “rendendo
a verdadeira substância da coisa em si, seja ela aço polido ou carne palpitante”.
MIGUEL RIO BRANCO (fotógrafo) Notes on the tides. Rio de Janeiro. Sol Gráfica, 2006.

"rendendo a verdadeira substância da coisa em si, seja ela aço polido ou carne palpitante".
O emprego do conectivo grifado, no contexto, explica-se porque:

9.

a)

revela ideias excludentes entre si

b)

expressa fatos em sequência cronológica

c)

representa acontecimentos em simultaneidade

d)

enfatiza a existência de mais de uma alternativa

O mundo é grande
O mundo é grande e cabe
Nesta janela sobre o mar.
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O mar é grande e cabe
Na cama e no colchão de amar.
O amor é grande e cabe
No breve espaço de beijar.
ANDRADE, Carlos Drummond de.Poesia e prosa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1983.

Neste poema, o poeta realizou uma opção estilística: a reiteração de determinadas construções e
expressões linguísticas, como o uso da mesma conjunção para relacionar as orações. Essa conjunção
estabelece, entre as ideias relacionadas, um sentido de:
a)

Comparação.

b)

conclusão.

c)

oposição.

d)

alternância.

e)

finalidade.

10. Os filhos de Anna eram bons, uma coisa verdadeira e sumarenta. Cresciam, tomavam banho, exigiam
para si, malcriados, instantes cada vez mais completos. A cozinha era enfim espaçosa, o fogão
enguiçado dava estouros. O calor era forte no apartamento que estavam aos poucos pagando. Mas o
vento batendo nas cortinas que ela mesma cortara lembrava-lhe que se quisesse podia parar e enxugar
a testa, olhando o calmo horizonte. Como um lavrador. Ela plantara as sementes que tinha na mão, não
outras, mas essas apenas.
LISPECTOR, C. Laços de família. Rio de Janeiro: Rocco, 1998.

A autora emprega por duas vezes o conectivo “mas” no fragmento apresentado. Observando aspectos
da organização, estruturação e funcionalidade dos elementos que articulam o texto, o conectivo mas:
a)

expressa o mesmo conteúdo nas duas situações em que aparece no texto.

b)

quebra a fluidez do texto e prejudica a compreensão, se usado no início da frase.

c)

ocupa posição fixa, sendo inadequado seu uso na abertura da frase.

d)

contém uma ideia de sequência temporal que direciona a conclusão do leitor.

e)

assume funções discursivas distintas nos dois contextos de uso.
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Gabarito
1.

C
A conjunção “mas” introduz o argumento mais forte. Dessa forma, podemos entender que o fato de essa
filosofia não pertencer a nenhum partido político específico, não faz com que ela deixe de ser política.

2.

D
Como o segundo verso explica uma condição expressa pelo primeiro verso, deve-se utilizar uma
conjunção que tenha valor explicativo, portanto, a conjunção “pois”.

3.

D
Os dois pontos podem ser substituídos pela conjunção “pois”, porque eles introduzem uma explicação
em relação à afirmação anterior.

4.

C
O conectivo “que” funciona como conjunção integrante, unindo as orações sintaticamente. Para que não
haja falha no paralelismo e a relação lógica seja mantida, a frase deveria ser reescrita com “serem os
negros discriminados no mercado de trabalho”.

5.

A
A expressão “além disso” marca a adição de uma ideia à outra. Ou seja, uma sequenciação.

6.

A
A conjunção “mas” estabelece uma relação de oposição, mostrando que, mesmo sendo uma brincadeira,
é baseada em princípios científicos.

7.

B
As relações semânticas são, respectivamente, explicação, explicação, oposição, conclusão e explicação.

8.

D
O conectivo “ou”, neste caso, não designa a escolha de uma opção em detrimento da outra, como se
fossem excludentes. Pelo contrário, demonstra a possibilidade de ocorrência de ambas.

9.

C
Ainda que a conjunção “e” seja prototipicamente aditiva, nesse caso ela estabelece relação de oposição,
já que está relacionando ideias contrastantes.

10. E
Na primeira ocorrência, o “mas” estabelece relação de oposição. Já no segundo, serve para reforçar o
conteúdo restritivo de "apenas".
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Conjunções (coordenativas X subordinativas + valores das
coordenativas)
Resumo
As conjunções podem ser classificadas em:
Coordenativas: quando associam orações sintaticamente independentes.
Subordinativas: estabelece uma relação de dependência de uma oração (subordinada) em relação à outra
(principal).
Veja os exemplos:
a) Rodrigo dormiu cedo, mas acordou cansado.
b) Luana saiu de casa assim que começou a chover.
No primeiro exemplo, a conjunção “mas” apenas conecta duas orações independentes, estabelecendo relação
semântica de adversidade.
No segundo exemplo, a locução conjuntiva “assim que” conecta uma oração que exerce função sintática de
adjunto adverbial em relação à outra, estabelecendo valor de temporalidade.
Vamos analisar, a seguir, os tipos de conjunções coordenativas e os seus cinco valores semânticos.
Aditivas: Indicam soma de conteúdos, de ideia, etc. São elas: e, nem, não só... mas também, além disso,
ademais, etc.
Ex.: Ela não dormiu nem estudou no final de semana.
Adversativas: Indicam contraste, quebra de expectativa. Além disso, introduzem o argumento mais forte. São
elas: mas, porém, contudo, entretanto, todavia, no entanto, etc.
Ex.: Acordou cedo, mas voltou a dormir.
Alternativas: Indicam, em geral, exclusão ou alternância entre os conteúdos. São elas: ou, ora... ora, quer...
quer, seja... seja, etc.
Ex.: Ele vai à praia ou ao cinema hoje.
Conclusivas: Indicam conclusão lógica do conteúdo de um enunciado em relação ao outro. São elas: portanto,
pois (depois do verbo), logo, então, por isso, assim, por conseguinte, etc.
Ex.: Acordou cedo hoje, logo, conseguirá estudar mais.
Explicativas: Indicam uma justificativa para uma ordem, sugestão ou hipótese da oração anterior. São elas:
porque, que, pois (antes do verbo), porquanto, etc.
Ex.: Deve ter terminado o namoro, pois está triste.

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui
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Exercícios
1.

Tarefa
Morder o fruto amargo e não cuspir
Mas avisar aos outros quanto é amargo
Cumprir o trato injusto e não falhar
Mas avisar aos outros quanto é injusto
Sofrer o esquema falso e não ceder
Mas avisar aos outros quanto é falso
Dizer também que são coisas mutáveis...
E quando em muitos a não pulsar
— do amargo e injusto e falso por mudar —
então confiar à gente exausta o plano
de um mundo novo e muito mais humano.
CAMPOS, G. Tarefa. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1981.

Na organização do poema, os empregos da conjunção “mas” articulam, para além de sua função
sintática,
a)

a ligação entre verbos semanticamente semelhantes.

b)

a oposição entre ações aparentemente inconciliáveis.

c)

a introdução do argumento mais forte de uma sequência.

d)

o reforço da causa apresentada no enunciado introdutório.

e)

a intensidade dos problemas sociais presentes no mundo.

2.

Disponível em: http://clubedamafalda.blogspot.com.br. Acesso em: 21 set. 2011. (Foto: Reprodução)

Nessa charge, o recurso morfossintático que colabora para o efeito de humor está indicado pelo(a):
a)

emprego de uma oração adversativa, que orienta a quebra da expectativa ao final.

b)

uso de conjunção aditiva, que cria uma relação de causa e efeito entre as ações.

c)

retomada do substantivo “mãe”, que desfaz a ambiguidade dos sentidos a ele atribuídos.

d)

utilização da forma pronominal “la”, que reflete um tratamento formal do filho em relação à “mãe”.

e)

repetição da forma verbal “é”, que reforça a relação de adição existente entre as orações.
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3.

Classifique as conjunções coordenativas segundo o código expresso abaixo:
( ) Preparou-se muito bem para a avaliação, logo obterá um ótimo resultado.
( ) Márcia é alegre e bastante extrovertida.
( ) Ora estuda, ora trabalha na empresa comandada pela própria família.
( ) Não pôde comparecer à festa, porque não estava se sentindo muito bem.
( ) Não compareceu à reunião, porém tratou logo de enviar as devidas justificativas.
(1) Adversativa
(2) Aditiva
(3) Explicativa
(4) Alternativa
(5) Conclusiva
a)
b)
c)
d)
e)

4.

1-5-3-4-2
5-3-4-2-1
5-2-4-3-1
2-3-4-1-5
5-4-3-2-1

Esparadrapo
Há palavras que parecem exatamente o que querem dizer. “Esparadrapo”, por exemplo. Quem quebrou
a cara fica mesmo com cara de esparadrapo. No entanto, há outras, aliás de nobre sentido, que
parecem estar insinuando outra coisa. Por exemplo, “incunábulo* “.
QUINTANA, Mário. Da preguiça como método de trabalho. Rio de Janeiro, Globo. 1987. p. 83.

*Incunábulo: [do lat. Incunabulu; berço]. Adj. 1- Diz-se do livro impresso até o ano de 1500./ S.m. 2 –
Começo, origem.
A locução “No entanto” tem importante papel na estrutura do texto. Sua função resume-se em:

5.

a)

ligar duas orações que querem dizer exatamente a mesma coisa.

b)

separar acontecimentos que se sucedem cronologicamente.

c)

ligar duas observações contrárias acerca do mesmo assunto.

d)

apresentar uma alternativa para a primeira ideia expressa.

e)

introduzir uma conclusão após os argumentos apresentados

Também já fui brasileiro
Eu também já fui brasileiro
moreno como vocês.
Ponteei viola, guiei forde
e aprendi na mesa dos bares
que o nacionalismo é uma virtude.
Mas há uma hora em que os bares se fecham
e todas as virtudes se negam.
(...)
Carlos Drummond de Andrade
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Assinale a alternativa que apresenta conjunção com sentido equivalente ao de “mas” presente no sexto
verso.

6.

a)

Anda que anda até que desanda.

b)

Não só venceu mas também convenceu.

c)

Mas que beleza, Dona Creuza!

d)

Atirou-se do vigésimo sétimo andar e não se feriu.

e)

Há sempre um “mas” em nossos discursos.

O Segundo Sol
Quando o segundo sol chegar
Para realinhar as órbitas dos planetas
Derrubando com assombro exemplar
O que os astrônomos diriam
Se tratar de um outro cometa
Não digo que não me surpreendi
Antes que eu visse você disse
E eu não pude acreditar
Mas você pode ter certeza
(...)
Cássia Eller

Na primeira estrofe da letra de música “O Segundo Sol”, há duas conjunções subordinativas que,
respectivamente, dão ideia de:

7.

a)

causa e modo.

b)

tempo e modo.

c)

tempo e causa.

d)

modo e finalidade.

e)

tempo e finalidade.

O Brasil será, em poucas décadas, um dos países com maior número de idosos do mundo, e precisa
correr para poder atendê-los no que eles têm de melhor e mais saudável: o desejo de viver com
independência e autonomia. [...] O mantra da velhice no século XXI é “envelhecer no lugar”, o que os
americanos chamam de aging in place. O conceito que guia novas políticas e negócios voltados para
os longevos tem como principal objetivo fazer com que as pessoas consigam permanecer em casa o
maior tempo possível, sem que, para isso, precisem de um familiar por perto. Não se trata de apologia
da solidão, mas de encarar um dado da realidade contemporânea: as residências não abrigam mais
três gerações sob o mesmo teto e boa parte dos idosos de hoje prefere, de fato, morar sozinha,
mantendo-se dona do próprio nariz.
A conjunção em destaque na frase “Não se trata de apologia da solidão, mas de encarar um dado da
realidade contemporânea: ...” possui a função semântica de:
a)

retificação.

b)

compensação.

c)

complementação.

d)

separação.

e)

acréscimo.
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8.

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 é tão formosa a Luz, 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 (Poemas escolhidos, 2010.)

Em “Nasce o Sol, e não dura mais que um dia,” (1ª estrofe), a conjunção aditiva “e” assume valor:
a)

causal.

b)

alternativo.

c)

conclusivo.

d)

adversativo.

e)

explicativo.
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Gabarito
1.

C
Uma das características das conjunções adversativas é introduzir o argumento mais forte, além de
marcar a oposição.

2.

A
O que gera o humor dessa charge é a quebra de expectativa sobre como devemos reagir à preguiça,
introduzida pela conjunção adversativa “mas”.

3.

C
Os valores entre parênteses correspondem às sentenças na ordem “5-2-4-3-1”.

4.

C
Como a locução “no entanto” tem valor adversativo, ou seja, de oposição, ela liga duas observações
apostas que fazem referência a um mesmo assunto.

5.

D
A relação estabelecida pelo “mas” é de oposição, já que cair do vigésimo sétimo andar e não se machucar
é algo inesperado.

6.

E
As conjunções “quando” e “para”, apresentam, respectivamente, a ideia de tempo, referindo-se ao
momento em que o segundo sol chega, enquanto a segunda expressa finalidade, referindo-se ao motivo
pelo qual esse sol chega.

7.

A
O trecho nega uma apologia à solidão e afirma, em contraposição, que é um “dado da realidade
contemporânea” o fato de os idosos preferirem viver sozinhos.

8.

D
A conjunção coordenativa “e”, normalmente tem a noção de adição, porém também pode apresentar
sentido adversativo quando exprime oposição ou contraste.
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Classificação periódica dos elementos
Resumo
A história da tabela periódica
A Tabela Periódica atualmente é adotada no mundo inteiro segue padrões estabelecidos pela IUPAC
(sigla em inglês da União Internacional de Química Pura e Aplicada), mas a sua elaboração perdurou por
muitos anos e embora o químico russo Dmitri Mendeleev seja frequentemente citado como o inventor da
Tabela Periódica, outros cientistas antes dele já vinham tentando elaborar um sistema de classificação dos
elementos químicos.

- Dalton

Elementos em ordem crescente de massas atômicas
A primeira tentativa de organização foi feita no início do século XIX, pelo químico e físico inglês John
Dalton(o mesmo do modelo atômico).
Dalton listou os elementos conhecidos em ordem crescente de massas atômicas, descrevendo as
propriedades de cada um e os compostos formados por eles. Entretanto, essa classificação não fazia
sentido, já que deixava bastante afastados entre si elementos com propriedades muito semelhantes.
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As tríades de Döbereiner
Em 1829, foi a vez do químico alemão Johann Wolfgang Döbereiner . Döbereiner analisou os
elementos cálcio, estrôncio e bário, e percebeu que a massa do átomo de estrôncio correspondia,
aproximadamente, à média dos valores das massas atômicas do cálcio e do bário. O químico observou que
essa relação também se dava em outra tríades, como enxofre/selênio/telúrio e cloro/bromo/iodo.

Döbereiner foi o primeiro cientista a relacionar os elementos químicos conhecidos com base em
um determinado critério, entretanto, suas observações não foram tidas como relevantes pela comunidade
científica da época. Uma das falhas do seu método é que muitos metais não podiam ser agrupados em
tríades.

O parafuso telúrico de Chancourtois
No ano de 1862, o geólogo e mineralogista francês Alexandre de Chancourtois resolveu propor uma
organização dos elementos químicos conhecidos na época para facilitar a aplicação deles na mineralogia.
A tabela de Chancourtois foi denominada de parafuso telúrico.

Parafuso telúrico proposto por Chancourtois
Chancourtois distribuiu os elementos (pontos escuros na imagem) químicos em ordem crescente
de massa atômica ao longo de uma faixa espiral existente em um cilindro. Com essa organização,
Chancourtois observou que os elementos posicionados na mesma linha vertical apresentavam propriedades
químicas semelhantes.
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A Lei das Oitavas de Newlands
John A. R. Newlands (1838-1898), professor de química e industrial inglês, idealizou a classificação
dos elementos pela ordem crescente de massa atômica, em grupos de 7 e dispostos lado a lado. Logo
percebeu que as propriedades químicas eram semelhantes ao primeiro e oitavo elementos a contar da
esquerda para a direita -, como as notas musicais que se repetem a cada oitava. Nessa forma de
classificação, a cada oito elementos as propriedades se repetiam, por isso a proposta de Newlands recebeu
o nome de Lei das Oitavas.

Elementos organizados conforme a Lei das Oitavas
Entretanto, o modelo só se mostrava coerente até chegar ao cálcio e não valia para os elementos
que vinham depois dele conforme a ordem crescente de massas atômicas. Apesar disso, hoje ele é
reconhecido como o cientista que trouxe a noção de periodicidade para o campo da química, e seu trabalho
é tido como precursor do de Mendeleiev.

A Tabela Periódica de Meyer
Químico e médico alemão, Julius Lothar Meyer nasceu a 19 de agosto de1830, em Varel, na
Alemanha, e faleceu a 12 de abril de 1895, em Tubinga.
Em 1869 Lothar Meyer propôs simultaneamente ao químico russo Dimitri Mendeleev, de forma
independente, um trabalho muito semelhante no que desrespeito às conclusões a que chegaram.
Meyer estudou as propriedades físicas dos elementos e Mendeleev as propriedades químicas.
Ambos elaboraram uma disposição dos elementos na tabela periódica muito mais extensiva que as
anteriores, baseada na repetição regular e periódicas suas propriedades.
Nesta disposição, os elementos eram colocados em várias filas, de forma que os de características
iguais aparecessem uns por baixo dos outros, formando assim um grupo de elementos determinados. Cada
átomo tinha um número de ordem (Z) correlativo.

A Tabela Periódica de Mendeleev
Dimitri Mendeleev foi um químico russo que ficou conhecido como o pai da Tabela Periódica. Sua
dedicação à sistematização dos elementos químicos começou em 1860, quando ele iniciou um trabalho de
agrupamento dos elementos de acordo com suas propriedades comuns. Certa ocasião, após ter passado
alguns dias revisando exaustivamente todo o seu conhecimento químico e as tentativas de sistematização
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já feitas por outros cientistas, ele começou a escrever os elementos agrupando-os conforme as
propriedades químicas que eles apresentavam. O problema era que essa classificação juntava elementos de
massas atômicas muito distantes entre si.
As coisas começaram a ficar mais claras para Mendeleev quando ele teve a idéia de associar a
classificação dos elementos ao seu jogo de cartas preferido: o jogo de paciência. Ele tomou uma série de
fichas de papel e começou a escrever em cada uma delas o nome de um elemento, acompanhado de sua
começou a ordenar os cartões como se faz no jogo de paciência: os elementos de propriedades químicas
crescente de massas atômicas era como a ordem numérica crescente das cartas. Foi então que, vencido
todos os elementos se encaixavam como requerido. Ao despertar, escrevi-a imediatamente numa folha de

Ao acordar e transpor para o papel o que havia sonhado, Mendeleev percebeu a lógica por trás do
esquema: quando os elementos são listados em ordem crescente de massas atômicas, as propriedades
químicas apresentadas por eles se repetem periodicamente. Por essa razão, ele chamou o modelo de Tabela
Periódica dos Elementos.
Duas semanas depois de ter feito a descoberta, Mendeleev apresentou-a à comunidade científica

Tabela Periódica do Elementos elaborada por Mendeleev
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Moseley e os números atômicos
Em 1913, o físico inglês Henry Gwyn Jeffreys Moseley (1887-1915) provou experimentalmente que as
propriedades dos elementos variam periodicamente de acordo com o número atômico (Z), que é o número
de prótons em seu núcleo atômico. Com isso, a Tabela Periódica de Mendeleev foi atualizada e passou a
apresentar a ordem adotada hoje, que em vez de ser em ordem crescente de massa atômica, os elementos
estão dispostos em ordem crescente de número atômico.
Desde a contribuição de Moseley, o número atômico foi consolidado como critério básico da Tabela
Periódica, válido até hoje. A Tabela vem sendo alterada apenas pela adição de elementos descobertos ou
sintetizados e pelo ajuste dos valores das massas atômicas quando se chega a um valor mais preciso.

Seaborg e os elementos transurânicos

Glenn Seaborg
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A última grande alteração aplicada à Tabela Periódica foi resultado do trabalho de Glenn Theodore
Seaborg. Dentro do Projeto Manhattan, que trabalhava para desenvolver a bomba atômica, Seaborg foi
chefe da divisão que lidava com os elementos transurânicos (ou seja, os elementos com número atômico
superior a 92, que é o número atômico do urânio). Ao lado de E. M. McMillan, J. W. Kennedy e A. C. Wahl,
o cientista americano descobriu o plutônio. Depois descobriu outros quatro elementos transurânicos e
participou da descoberta de mais cinco.
Em 1944, Seaborg levantou a hipótese de que os elementos com número atômico superior ao do
actínio (que é igual a 98) formavam uma série de elementos semelhante à série dos lantanídeos. A partir
dessa hipótese foi possível explicar propriedades químicas de alguns elementos já conhecidos e até a de
outros que ainda não tinham sido identificados. Em 1945, o cientista publicou uma versão da Tabela
Periódica que incluía os elementos transurânicos recentemente descobertos. A configuração dessa Tabela
diferia da anterior por trazer a série dos actinídeos abaixo da série dos lantanídeos. Em 1951, Seaborg recebeu
o Prêmio Nobel de Química. O elemento 106 Tabela Periódica chama-se seabórgio em homenagem a ele.

A tabela periódica atual
A Tabela Periódica dos elementos químicos, está organizada em função dos números atômicos dos
elementos químicos, suas propriedades e características.
Os elementos na Tabela Periódica estão em ordem crescente de seus números atômicos e podem ser
classificados como:
Metais: Na temperatura de 25 °C e pressão de 1 atm eles são sólidos, com exceção do mercúrio (Hg), que é
líquido. São bons condutores de calor e eletricidade e possuem brilho, maleabilidade (capacidade de ser
moldado) e ductilidade (capacidade de formar fios).
Não metais ou Ametais: Apresentam características opostas às dos metais, pois não são bons condutores
de calor e eletricidade e não possuem brilho, com exceção do iodo.
Gases Nobres: São gasosos na temperatura ambiente e encontrados na natureza em sua forma isolada por
serem estáveis; a nível médio não formam compostos com outros elementos espontaneamente.

Existem outras classificações para os elementos, eles são divididos em períodos e famílias.
PERÍODOS → Linhas horizontais da tabela, no total são sete. Em termos de distribuição eletrônica, o período
refere-se às camadas de um átomo eletricamente neutro (estado fundamental).
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GRUPO OU FAMÍLIAS → Linhas verticais da tabela, no total são dezoito. Atualmente os grupos são
identificados pelos números de 1 a 18, contudo, há a maneira mais antiga e ainda usual: divisão em subgrupos ou famílias. Elementos representativos e de transição
Nos elementos representativos, ou seja, os grupos 1, 2 e de 13 a 18, o elétron mais energético está no subnível
s ou p. Já os elementos de transição podem ser divididos em dois grupos distintos: os de transição externa,
estando o seu elétron de maior energia no subnível d (se encontram no centro da tabela periódica), e os de
transição interna, com o seu elétron de maior energia no subnível f (Se encontram nas duas linhas, que
geralmente, estão no inferior de cada tabela).

Nomenclatura das famílias
Grupo 1 (1A) → Metais alcalinos
Grupo 2 (2A) →Metais alcalinos terrosos
Grupos 3 ao 12 (3B ao 2B)→ Elementos ou metais de transição
Grupo 13 (3A) →Família do boro
Grupo 14 (4A) → Família do carbono
Grupo 15 (5A) →Família do nitrogênio
Grupo 16 (6A) →Calcogênios
Grupo 17 (7A) →Halogênios
Grupo 18 ou 0 (8A) →Gases nobres
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Configuração eletrônica dos elementos na tabela periódica

Família

No de elétrons na camada de valência

Metais alcalinos

1

Metais alcalinos terrosos

2

Elementos ou metais de transição

1 ou 2

Família do boro

3

Família do carbono

4

Família do nitrogênio

5

Calcogênios
Halogênios

6
7

Gases nobres

8, com exceção do He, que possui 2

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui
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Exercícios
1.

O ambiente marinho pode ser contaminado com rejeitos radioativos provenientes de testes com armas
nucleares. Os materiais radioativos podem se acumular nos organismos. Por exemplo, o estrôncio − 90
é quimicamente semelhante ao cálcio e pode substituir esse elemento nos processos biológicos.

FIGUEIRA, R. C. L.; CUNHA, I. I. L. A contaminação dos oceanos por radionuclídeos antropogênicos. Química Nova na Escola,
n. 1, 1998 (adaptado).

Um pesquisador analisou as seguintes amostras coletadas em uma região marinha próxima a um local
que manipula o estrôncio radioativo: coluna vertebral de tartarugas, concha de moluscos,
endoesqueleto de ouriços-do-mar, sedimento de recife de corais e tentáculos de polvo.
Em qual das amostras analisadas a radioatividade foi menor?

2.

a)

Concha de moluscos.

b)

Tentáculos de polvo.

c)

Sedimento de recife de corais.

d)

Coluna vertebral de tartarugas.

e)

Endoesqueleto de ouriços-do-mar.

Na mitologia grega, Nióbia era a filha de Tântalo, dois personagens conhecidos pelo sofrimento. O
elemento químico de número atômico (Z) igual a 41 tem propriedades químicas e físicas tão
parecidas com as do elemento de número atômico 73 que chegaram a ser confundidos. Por isso, em
homenagem a esses dois personagens da mitologia grega, foi conferido a esses elementos os nomes
de nióbio (Z = 41) e tântalo (Z = 73). Esses dois elementos químicos adquiriram grande importância
econômica na metalurgia, na produção de supercondutores e em outras aplicações na indústria de
ponta, exatamente pelas propriedades químicas e físicas comuns aos dois.

KEAN, S. A colher que desaparece: e outras histórias reais de loucura, amor e morte a partir dos elementos químicos. Rio de
Janeiro: Zahar, 2011 (adaptado).

A importância econômica e tecnológica desses elementos, pela similaridade de suas propriedades
químicas e físicas, deve-se a
a)

terem elétrons no subnível f.

b)

serem elementos de transição interna.

c)

pertencerem ao mesmo grupo na tabela periódica.

d)

terem seus elétrons mais externos nos níveis 4 e 5, respectivamente.

e)

estarem localizados na família dos alcalinos terrosos e alcalinos, respectivamente.
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3.

Desde a descoberta de um tipo de radiação por Röentgen em 1895, a aplicação da radiação é
extremamente importante na sociedade moderna, principalmente como fonte de geração de energia
elétrica, pelas usinas nucleares, e como método de diagnóstico e tratamento na medicina. Entretanto,
as desvantagens da sua utilização são os acidentes nucleares, os riscos de contaminação e o lixo
radioativo. De fato, no ano de 1986, em Chernobyl, ocorreu a explosão de uma usina, liberando cerca de
400 vezes mais contaminação que a bomba atômica de Hiroshima e matando mais de 4 mil pessoas.
Chernobyl trabalhava com o átomo de Césio. Um ano depois, em Goiânia, houve um acidente com
contaminação com Césio 137, o maior acidente nuclear do Brasil e o primeiro no mundo fora de uma
usina nuclear.
É correto afirmar que o elemento radioativo Césio, na tabela periódica, é classificado como
a)

metal alcalino.

b)

calcogênio.

c)

semimetal.

d)

actinoide.

e)

não metal.

Texto para as próximas 2 questões:
Segundo o Centro de Tecnologia Mineral, cerca de 70% dos metais pesados e demais elementos
potencialmente tóxicos encontrados em lixões e aterros sanitários são provenientes de equipamentos
eletrônicos, entre eles, computadores, celulares e baterias descartados, que contaminam o solo e os lençóis
freáticos, colocando em risco a saúde pública, pois causam muitas doenças graves e a grande maioria
também é cancerígeno.
A tabela a seguir apresenta alguns destes elementos.

4.

A distribuição do cátion trivalente do elemento químico situado na Família 13 e no quarto período é
a)
b)
c)
d)

1s2 2s2 2p6 3s2 3p1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p4
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5.

Os elementos químicos que pertencem à família dos Calcogênios são:
a)

Zn e Cd.

b)

Se e Te.

c)

A , Ga e In.

d)

As, Sb e Bi.

e)

Fe, Co e Ni

Texto para a próxima questão:
Em uma aula de Química e para apresentar a Tabela Periódica de uma forma lúdica, o professor propôs um
jogo.
Grupos de quatro alunos foram formados, cada grupo recebeu uma Tabela, um dado e cada aluno recebeu
uma peça colorida.
Algumas das regras do jogo são:
- Para mover sua peça o aluno joga um dado e o número obtido é a quantidade de casas (elementos), que ele
deve se deslocar na Tabela.
- O aluno só pode deslocar sua peça em uma única direção, vertical ou horizontal (a cada jogada).
- Vence o jogo quem chega com a sua peça no elemento químico de número atômico 118.

6.

Se o professor desse o comando: “Coloquem suas peças sobre os gases nobres”, os alunos deveriam
colocá-las sobre elementos cujo grupo (ou família) na Tabela Periódica é identificado pelo número
a)

1.

b)

2.

c)

16.

d)

17.

e)

18.

Texto para a próxima questão:
A calagem é uma etapa do preparo do solo para o cultivo agrícola em que materiais de caráter básico são
adicionados ao solo para neutralizar a sua acidez, corrigindo o pH desse solo.
Os principais sais, adicionados ao solo na calagem, são o calcário e a cal virgem. O calcário é obtido pela
moagem da rocha calcária, sendo composto por carbonato de cálcio (CaCO3 ) e/ou de magnésio

(MgCO3 ). A cal virgem, por sua vez, é constituída de óxido de cálcio (CaO) e óxido de magnésio (MgO),
sendo obtida pela queima completa (calcinação) do carbonato de cálcio (CaCO3 ).
Disponível em: http://alunosonline.uol.com.br/quimica/calagem.html e https://pt.wikipedia.org/wiki/Calagem . Acessados em
21/03/2017. Adaptados.

7.

Os metais que aparecem no texto são classificados como
a)

alcalinos.

b)

halogênios.

c)

calcogênios.

d)

alcalinos terrosos.

e)

gases nobres
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8.

9.

A tabela periódica é uma ferramenta muito útil para os químicos, embora ela tenha sido pensada a mais
de um século atrás. Sobre a organização sistemática dos elementos, é verdadeiro afirmar-se que
a)

os elementos de um mesmo grupo apresentam propriedades químicas semelhantes, no entanto o
número de elétrons na camada de valência de átomos de um mesmo grupo sempre sofre variação.

b)

os metais são elementos apresentados em todas as colunas da tabela periódica.

c)

todos os gases nobres estão descritos em um único período na tabela periódica.

d)

a tabela periódica atual ordena os elementos em ordem crescente de número atômico.

e)

o raio atômico é a propriedade periódica que indica que, quanto mais elétrons presentes no átomo,
maior ele será.

Atualmente, a Tabela Periódica apresenta 118 elementos distribuídos ordenadamente em 18 grupos
ou famílias (linhas verticais) e em 7 períodos (linhas horizontais). Os elementos pertencentes ao grupo
15 apresentam
a)

quinze camadas eletrônicas.

b)

cinco camadas eletrônicas.

c)

cinco elétrons de valências.

d)

o mesmo número atômico.

e)

o mesmo número de massa.

10. A Tabela Periódica contém todos os elementos químicos já descobertos, os quais estão organizados
em função de sua estrutura e propriedades. Em relação aos elementos químicos, é correto afirmar que
a)

o mais leve da Tabela Periódica é um gás nobre.

b)

o mais abundante na atmosfera terrestre é um calcogênio.

c)

o mais abundante do Universo está localizado no primeiro período.

d)

o que constitui o diamante está localizado no mesmo grupo do enxofre.

e)

o mais abundante da crosta terrestre está localizado no terceiro período.
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Gabarito
1.

B
O estrôncio (família IIA ou grupo 2) apresenta propriedades químicas semelhantes ao cálcio (família IIA
ou grupo 2) e pode substituí-lo.
O cálcio pode ser encontrado em estruturas derivadas de carbonatos e fosfatos de cálcio, como nas
colunas vertebrais de tartarugas, conchas de moluscos, endoesqueletos de ouriços-do-mar e sedimentos
de recife de corais
O estrôncio, assim como o cálcio, não poderá ser encontrado, em grandes quantidades, em tentáculos
de polvos.

2.

C
A similaridade das propriedades químicas e físicas dos elementos químicos deve-se ao fato deles
pertencerem a um mesmo grupo ou família da tabela periódica.
Observação teórica: tanto o nióbio (Nb; Z = 41) como o tântalo (Ta; Z = 73) estão localizados no grupo
5 ou, anteriormente denominado, grupo VB da tabela periódica.

3.

A
O Césio pertence ao 1º grupo da Tabela Periódica, grupo dos metais alcalinos.

4.

C

Elemento Gálio:
31Ga

= 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p1

Como se trata de um cátion trivalente, teremos:
Ga+3 = 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10

5.

B

Os elementos que pertencem a família 6A ou grupo 16 (calcogênios) serão: Sêlenio (Se) e Telúrio

(Te).
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6.

E
O grupo 18 (VIIIA ou zero) é conhecido como grupo dos gases nobres na classificação periódica ou tabela
periódica.

7.

D
O texto cita os elementos cálcio e magnésio, que pertencem a família dos alcalinos terrosos da tabela
periódica.

8.

D

9.

a)

Incorreta. Em um grupo, todos os elementos apresentam a mesma quantidade de elétrons da última
camada.

b)

Incorreta. A partir do grupo 16, todos os elementos presentes nos grupos são ametais.

c)

Incorreta. Todos os gases nobres estão descritos em um único grupo da tabela periódica.

d)

Correta. A tabela periódica está atualmente disposta em ordem crescente de número atômico.

e)

Incorreta. O raio da átomo será maior quanto mais níveis energéticos ele possuir e menos prótons
no núcleo, que atrai de forma menos intensa os elétrons presente na eletrosfera.

C
Elementos pertencentes ao grupo 15 (5A) apresentam 5 elétrons na camada de valência.

10. C
O elemento químico mais abundante do Universo é o hidrogênio, localizado acima do grupo 1 ou família
IA.
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Distribuição eletrônica
Resumo
Linus Pauling propôs um diagrama prático de distribuição eletrônica. Nele, os elétrons são distribuídos em
ordem crescente de energia em níveis e subníveis na eletrosfera do átomo. Veja o Diagrama de Pauling de
subníveis de energia, na figura abaixo, e perceba a ordem de preenchimento expressa nas setas vermelhas.

Neste ponto, é importante notar que os elétrons que existem hoje, com exceção dos descobertos em 2016,
se distribuem em até 7 níveis de energia e cada nível contém um determinado número de subníveis. Além
disso, todo átomo tem um certo número de elétrons* que devem ser preenchidos seguindo o Diagrama de
Pauling.
O subnível s comporta o máximo de 2 elétrons; o p, 6; o d, 10 e o f, 14.

Veja o preenchimento de um átomo de Bário que possui 56 elétrons como exemplo:
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2
*Para saber o número de elétrons a preencher em um átomo neutro lembre-se que o número de prótons é
igual ao número de elétrons em um átomo neutro. Portanto, o número atômico indicará o número de elétrons.
No caso de íons, deve-se adicionar ou remover elétrons à quantidade de elétrons no átomo neutro, mas todo
muito cuidado, alguns podem gerar pequenas confusões.
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Íons podem seguir a seguinte regra de distribuição: faz-se o preenchimento do átomo em seu estado neutro
e, depois, retira(m)-se o(s) elétron(s) da camada de valência (a mais externa). No caso de ânions, adicionamse os elétrons nas camadas seguintes.
Exemplo:
Fe: 1s22s22p63s23p64s23d6
Fe2+: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6
Obs.: a camada de valência não necessariamente é a última da sequência.
S: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4
S2-: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6

Distribuição por camadas e por subníveis
Camadas serão representadas por letras ou números (de 1 a 7 ou de K a Q) e suportam um número definido
de elétrons (representadas abaixo):
Camada 1 ou K = 2;
Camada 2 ou L = 8;
Camada 3 ou M = 18;
Camada 4 ou N = 32;
Camada 5 ou O = 32;
Camada 6 ou P = 18;
Camada 7 ou Q = 8.
Perceba a diferença entre os tipos de preenchimento pelo exemplo do enxofre (S). Em uma das
distribuições, mostram-se os subníveis, enquanto a outra mostra apenas as camadas preenchidas.
S: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 → (por subníveis)
S: K = 2; L = 8; M = 6 → (por níveis ou camadas)

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui
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Exercícios
1.

Quando um átomo, ou um grupo de átomos, perde a neutralidade elétrica, passa a ser denominado de
íon. Sendo assim, o íon é formado quando o átomo (ou grupo de átomos) ganha ou perde elétrons.
Logicamente, esse fato interfere na distribuição eletrônica da espécie química. Todavia, várias espécies
químicas podem possuir a mesma distribuição eletrônica.
Considere as espécies químicas listadas na tabela a seguir:
I
20 Ca

II
2+

16 S

III
2−

1−

9F

IV
17 C

V
1−

38 Sr

VI
2+

24 Cr

3+

A distribuição eletrônica 1s2 , 2s2 , 2p6 , 3s2 , 3p6 (segundo o Diagrama de Linus Pauling) pode
corresponder, apenas, à distribuição eletrônica das espécies

2.

a)

I, II, III e VI.

b)

II, III, IV e V.

c)

III, IV e V.

d)

I, II e IV.

e)

I, V e VI.

Um átomo possui configuração eletrônica, cujo orbital mais energético é o 3d. Este orbital se encontra
semipreenchido. A respeito da configuração eletrônica deste átomo é CORRETO afirmar.
a)

A distribuição eletrônica da camada de valência é 2s 2 e 2p6 .

b)

Todos os elétrons presentes neste átomo possuem spin eletrônico emparelhado, em sua
configuração de menor energia.

c)

Apenas um elétron presente neste átomo possui spin eletrônico desemparelhado, em sua
configuração de menor energia.

d)

Este átomo possui 25 elétrons, sendo 20 com spins emparelhados e 5 com spins
desemparelhados.

e)

A promoção de um elétron do orbital 3p para um orbital de maior energia leva a configuração
eletrônica 3p4 4s1.

3.

As propriedades das substâncias químicas podem ser previstas a partir das configurações eletrônicas
dos seus elementos. De posse do número atômico, pode-se fazer a distribuição eletrônica e localizar a
posição de um elemento na tabela periódica, ou mesmo prever as configurações dos seus íons.
Sendo o cálcio pertencente ao grupo dos alcalinos terrosos e possuindo número atômico Z = 20, a
configuração eletrônica do seu cátion bivalente é:
a)
b)
c)
d)
e)

1 s2 2 s 2 2 p 6 3 s 2
1 s2 2 s2 2 p6 3 s2 3 p6
1 s2 2 s2 2 p6 3 s2 3 p6 4 s2
1 s2 2 s2 2 p6 3 s2 3 p6 4 s2 3 d2
1 s2 2 s2 2 p6 3 s2 3 p6 4 s2 4 p2
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4.

Devido aos efeitos ao meio ambiente e à saúde, países do mundo inteiro vem desenvolvendo ações
com o intuito de minimizar os riscos oriundos da utilização de mercúrio (Hg).
A distribuição eletrônica para o mercúrio elementar é
a)
b)
c)
d)
e)

5.

6.

[Rn] 5f 14 6d6 .
[Ar] 3d10 4p4 .
[Kr] 4d10 5p6 .
[Xe] 6s2 4f 14 5d10 .

[Ne] 4s²

Na distribuição eletrônica do 38 Sr 88 , o 17º par eletrônico possui os seguintes valores dos números
quânticos (principal, secundário, magnético e spin):
a)

4, 2, 0, − 1 2 e + 1 2.

b)

4, 1, + 1, − 1 2 e + 1 2.

c)

4, 1, 0, − 1 2 e + 1 2.

d)

4, 2, − 1, − 1 2 e + 1 2.

e)

4, 0, -1, +1/2 e -1/2

Um íon pode ser conceituado como um átomo ou grupo de átomos, com algum excesso de cargas
positivas ou negativas. Nesse contexto, a distribuição eletrônica do íon Mg+2 pode ser representada
corretamente por

(Dado : 2412Mg)
a)
b)
c)
d)
e)

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2 .
1s2 2s2 2p6 3s2 .
1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 .
1s2 2s2 2p6
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6 .
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7.

O ferro é bastante utilizado pelo homem em todo o mundo. Foram identificados artefatos de ferro
produzidos em torno de 4000 a 3500 a.C. Nos dias atuais, o ferro pode ser obtido por intermédio da
redução de óxidos ou hidróxidos, por um fluxo gasoso de hidrogênio molecular (H2 ) ou monóxido de
carbono. O Brasil é atualmente o segundo maior produtor mundial de minério de ferro. Na natureza, o
ferro ocorre, principalmente, em compostos, tais como: hematita (Fe2O3 ) , magnetita (Fe3 O4 ) ,
siderita (FeCO3 ) , limonita (Fe2O3  H2O ) e pirita (FeS2 ) , sendo a hematita o seu principal mineral.

Assim, segundo o diagrama de Linus Pauling, a distribuição eletrônica para o íon ferro (+3), nesse
mineral, é representada da seguinte maneira:

8.

a)

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5

b)

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6

c)

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9

d)

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3

e)

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d2

Recentemente, cientistas conseguiram produzir hidrogênio metálico, comprimindo hidrogênio
molecular sob elevada pressão. As propriedades metálicas desse elemento são as mesmas dos
demais elementos do grupo 1 da tabela de classificação periódica.
Essa semelhança está relacionada com o subnível mais energético desses elementos, que corresponde
a:
a)
b)

9.

ns1

np 2

c)

nd3

d)
e)

nf 4
sp²

Munições traçantes são aquelas que possuem um projétil especial, contendo uma carga pirotécnica
em sua retaguarda. Essa carga pirotécnica, após o tiro, é ignificada, gerando um traço de luz colorido,
permitindo a visualização de tiros noturnos a olho nu. Essa carga pirotécnica é uma mistura química
que pode possuir, dentre vários ingredientes, sais cujos íons emitem radiação de cor característica
associada ao traço luminoso.
Um tipo de munição traçante usada por um exército possui na sua composição química uma
determinada substância, cuja espécie química ocasiona um traço de cor correspondente bastante
característico.
Com relação à espécie química componente da munição desse exército sabe-se:
I.

A representação do elemento químico do átomo da espécie responsável pela coloração pertence
à família dos metais alcalinos-terrosos da tabela periódica.

II.

O átomo da espécie responsável pela coloração do traço possui massa de 137 u e número de
nêutrons 81.
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Sabe-se também que uma das espécies apresentadas na tabela do item III (que mostra a relação de
cor emitida característica conforme a espécie química e sua distribuição eletrônica) é a responsável
pela cor do traço da munição desse exército.
III. Tabela com espécies químicas, suas distribuições eletrônicas e colorações características:

Considerando os dados contidos, nos itens I e II, atrelados às informações da tabela do item III, a
munição traçante, descrita acima, empregada por esse exército possui traço de coloração
a)

vermelho-alaranjada.

b)

verde.

c)

vermelha.

d)

azul.

e)

branca.

10. O selênio é um elemento químico essencial ao funcionamento do organismo, e suas principais fontes
são o trigo, as nozes e os peixes. Nesses alimentos, o selênio está presente em sua forma aniônica
Se2-. Existem na natureza átomos de outros elementos químicos com a mesma distribuição eletrônica
desse ânion.
O símbolo químico de um átomo que possui a mesma distribuição eletrônica desse ânion está
indicado em:
a)

Kr

b)

Br

c)

As

d)

Te

e)

Ca
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Gabarito
1.

D
2
2
6
2
6
2
20 Ca : 1s 2s 2p 3s 3p 4s
2+
: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 (I)
20 Ca
2
2
6
2
4
16 S : 1s 2s 2p 3s 3p
2−
: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 (II)
16 S
2
2
5
9 F : 1s 2s 2p
1−
2
2
6
9 F : 1s 2s 2p
2
2
6
2
5
17 C : 1s 2s 2p 3s 3p
1−
: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 (IV)
17 C
2
2
6
2
6
2
10
4p6 5s2
38 Sr : 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d
2+
: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6
38 Sr
2
2
6
2
6
2
4
2
24 Cr : 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d  24 Cr : 1s
3+
: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3
24 Cr

2.

2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5

D
a)

Incorreta. A distribuição eletrônica da camada de valência é 4s 2 :
A
2
Z E : 1s

2s2 2p6 3s2 3p6

4s2 3d(10 − x)
Camada
de
valência

.

b)

Incorreta. Nem todos os elétrons presentes neste átomo possuem spin eletrônico emparelhado, em
sua configuração de menor energia, pois o orbital mais energético 3d se encontra semipreenchido.

c)

Incorreta. Apenas o orbital mais energético 3d se encontra semipreenchido, por isso, existem várias
possibilidades.

d)

Correta. O átomo possui configuração eletrônica, cujo orbital mais energético é o 3d, que se
encontra semipreenchido. Então: ZA E : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d(10− x) .
A
2
2
6
2
6
2
5
Z E : 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d
A
2
2
2p6
3s2
3p6
Z E : 1s 2s
        

1s2 2s2




2p6

3s2

3p6

4s2

  



  



20 elétrons com spins emparelhados

e)

4s2


3d5


 





3d5


 





5 elétrons com spins
desemparelhados

Incorreta. A promoção de um elétron do orbital 3p para um orbital de maior energia, pertencente ao
mesmo nível energético, pode levar à configuração eletrônica 3p4 3d1.
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3.

B
Configuração eletrônica do cátion bivalente do cálcio:
2
2
6
2
6
2
20 Ca : 1s 2s 2p 3s 3p 4s
2+
: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0
20 Ca
2+
: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6
20 Ca

4.

D
80 Hg

= 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f 14 5d10
[Xe]

80 Hg

5.

= [Xe] 6s2 4f 14 5d10

C
17  2 = 34 elétrons
Supondo : ; −
38 Sr

1

2.

: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2

4p6    
17º
par

n = 4;

6.

D
+2
12 Mg

7.

= 1; m = 0; s = − 12 ; s = + 12

= 1s2 2s2 2p6 (10e− )

A
A distribuição eletrônica do ferro atômico é:

(

)

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6 ; retirando 3 elétrons, teremos Fe3+ :

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 .
8.

A
Configuração da camada de valência (coincidentemente do subnível mais energético) dos elementos do
grupo 1 ou família IA: ns1.
1
1H : 1s
2
3 Li : 1s
11Na : 1s
2
19 K : 1s

2s1
2

2s2 2p6 3s1

2s2 2p6 3s2 3p6 4s1

2
2
6
2
6
2
10
4p6 5s1
37 Rb : 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d
2
2
6
2
6
2
10
4p6 5s2 4d10 5p6 6s1
55 Cs : 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d
2
2
6
2
6
2
10
4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f 14
87 Fr : 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d

5d10 6p6 7s1
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9.

B
A representação do elemento químico do átomo da espécie responsável pela coloração pertence à
família dos metais alcalinos-terrosos da tabela periódica, ou seja, família IIA ou grupo 2.
O átomo da espécie responsável pela coloração do traço possui massa de 137 u e número de nêutrons
81, ou seja, 56 prótons (137 − 81). Trata-se do bário.

De acordo com a tabela:
Sal: cloreto de bário.
Distribuição eletrônica: 56 Ba : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 .
Coloração característica: verde.
10. A
34Se

2-

= 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6

n(elétrons) = 36  36Kr
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Atomística: aprofundamentos
Resumo
Atomística
Átomo: a unidade fundamental da matéria, é formado por um núcleo, que contém nêutrons e prótons, e por
elétrons que circundam o núcleo.

Partículas básicas subatômicas
Partícula

Símbolo

Carga

Massa Relativa

Próton

p

+1

1

Nêutron

n

0

1

Elétron

e-

-1

11836 *

*Massa relativa do elétron é desprezível, mas não nula.

Representação de um elemento químico

Numero Atômico (Z): Número de prótons presente no núcleo de cada átomo.
Z=p
Número de Massa (A): Soma da massas das partículas subatômicas.
A=p+n
Exemplo:

Hg

80

200,5

Elemento: Mercúrio
Número Atômico: 80
Número de Massa: 200,5 u

•

Em átomos neutros o número de prótons será equivalente ao número de nêutrons, porém, quando houver
um desequilíbrio entre estes valores estaremos diante de um íon.

1

Química
Íons
•

átomo ou grupo atômico eletricamente carregado

Tipos de íons
Cátion
Doa
Carga
elétron
positiva
Ânion
Recebe
Carga elétron
negativa

Relações entre átomos
Isótopos: Mesmo numero de prótons, diferente número de massa e diferente número de nêutrons.
Isóbaros: Mesmo numero de massa, diferente número de prótons e diferentes números de nêutrons.
Isótonos: Mesmo número de nêutrons , diferente número de prótons e diferente número de massa.
Modelo atômico de Rutherford - Bohr

Cada uma dessas possíveis orbitas que o elétron pode se localizar foi denominada nível de energia ou ainda
camadas eletrônicas, são representados pelas letras K, L, M, N, O ,P e Q.

Subníveis de energia
Em cada nível de energia, os elétrons se distribuem em subníveis
Subnível

N° Máximo de elétron

S

2

P

6

D

10

f

14

2

Química
Distribuição eletrônica
Diagrama de distribuição eletrônica de Linus Pauling

Exemplos:
12

Mg: 1s 2s 2p 3s

21

Sc: 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d

2

2

2

2

6

6

2

2

6

2

1

Exemplos em Íons:
Cátion: Ca :1s 2s 2p 3s 3p (perdeu dois elétrons-carga positiva 2+)
2+

20

2

2

6

2

6

Ânion: Cl : 1s 2s 2p 3s 3p (ganhou um elétron-carga negativa 1-)
17

-

2

2

6

2

6

3
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Exercícios
1.

As luzes de neônio são utilizadas em anúncios comerciais pelo seu poder de chamar a atenção e
facilitar a comunicação. Essa luz se aproveitam da fluorescência do gás neônio, mediante a passagem
de uma corrente elétrica.
Sobre o isótopo de número de massa 21 desse elemento químico, considere as afirmações a seguir.
I.

Possui 10 prótons, 10 elétrons e 10 nêutrons;

II.

É isoeletrônico do íon O2− ;

III. Sua camada mais externa encontra-se com o número máximo de elétrons.
É correto o que se afirma apenas em

2.

a)

II;

b)

I e II;

c)

I e III;

d)

II e III.

O chumbo é um metal tóxico, pesado, macio, maleável e mau condutor de eletricidade. É usado na
construção civil, em baterias de ácido, em munição, em proteção contra raios-X e forma parte de ligas
metálicas para a produção de soldas, fusíveis, revestimentos de cabos elétricos, materiais antifricção,
metais de tipografia, etc.
No chumbo presente na natureza são encontrados átomos que têm em seu núcleo 82 prótons e 122
nêutrons (Pb− 204), átomos com 82 prótons e 124 nêutrons (Pb− 206), átomos com 82 prótons e
125 nêutrons (Pb− 207) e átomos com 82 prótons e 126 nêutrons (Pb− 208). Quanto às

características, os átomos de chumbo descritos são:
a)

alótropos.

b)

isômeros.

c)

isótonos.

d)

isótopos.

e)

isóbaros.
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3.

Considere as informações sobre os isótopos do Ferro contidas na tabela abaixo.
ISÓTOPO

ABUNDÂNCIA (%)

Fe54

5,845

Fe56

91,754

Fe57

2,119

Fe58

0,282

Com relação às informações acima, analise as afirmativas abaixo.
I.

A massa atômica do ferro a ser representada na tabela periódica deve se aproximar de 58.

II.

Nesses isótopos o número de prótons é constante.

III. Esses isótopos são caracterizados por diferentes números de camadas eletrônicas nos átomos,
no estado fundamental.
Assinale a opção correta.

4.

a)

Apenas a alternativa I é verdadeira.

b)

Apenas a alternativa II é verdadeira.

c)

Apenas a alternativa III é verdadeira.

d)

Apenas as alternativas II e III são verdadeiras.

e)

As alternativas I, II e III são verdadeiras.

As medalhas de ouro das Olimpíadas do Rio de Janeiro foram feitas a partir da mistura de ouro e prata,
sendo esta majoritária.
Considerando as partículas constituintes desses metais, foram feitas as afirmações seguintes.
I.

A prata possui 47 elétrons.

II.

A massa atômica da prata é igual a 155 u.

III. O número de prótons e elétrons do ouro é idêntico.
IV. A diferença entre o número de nêutrons do ouro e da prata é igual a 32.
79

47

Au

Ag

(Ouro)

(Prata)

197

109

O número de afirmação(ões) correta(s) é
a)

1.

b)
c)

2.
3.

d)

4.
5
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5.

Um caminho para a sustentabilidade é intensificar a reciclagem de materiais como o plástico. Os
plásticos, sejam sobras de processos industriais ou mesmo recuperados do lixo, passam por uma
triagem, que separa os diferentes tipos para, em seguida, serem lavados e transformados em pequenos
grãos. Esses grãos podem, então, ser usados na confecção de novos materiais.
Em sua fase final de reciclagem, os grãos sofrem muita agitação e podem ser eletrizados com carga
positiva.
Nessas condições, é correto afirmar que eles passaram por um processo de
a)

adição de prótons.

b)

adição de nêutrons.

c)

remoção de prótons.

d)

remoção de elétrons.

e)

remoção de nêutrons.

Texto para a próxima questão:

Mendeleev (1834-1907), sob a influência da sua segunda esposa, voltou-se para o mundo das artes,
tornando-se colecionador e critico. Essa nova paixão não deve ter sido considerada nenhuma surpresa, afinal,
Mendeleev fez arte com a química, desenhando e manejando cartas que representavam os elementos, para
ajudar na construção da Tabela Periódica. Sua visão da ciência já era um indício de que existia uma veia
artística dentro dele. Certa vez, disse: “Conceber, compreender e aprender a simetria total do edifício, incluindo
suas porções inacabadas, é equivalente a experimentar aquele prazer só transmitido pelas formas mais
elevadas de beleza e verdade”.
Na Química, as ideias ousadas e o gênio audacioso de Mendeleev renderam-lhe um merecido
reconhecimento. Mas ele não se dedicou exclusivamente à Tabela Periódica. Já havia estudado a temperatura
crítica dos gases e prosseguiu sua vida acadêmica pesquisando a expansão de líquidos e a origem do petróleo.
Em 1955, o elemento de número atômico 101(Z = 101) da Tabela Periódica recebeu o nome Mendelévio em
sua homenagem.
Disponível em: http://tinyurl.com/oadx3qe Acesso em: 31.07.2014. Adaptado.
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6.

O elemento químico de numero atômico 101 apresenta 15 radioisótopos identificados, entre eles os
mais estáveis são:

258

Md e 260 Md.

A diferença entre os radioisótopos mencionados é de

7.

a)

2 prótons.

b)

2 elétrons.

c)

2 nкutrons.

d)

157 nêutrons.

e)

159 nêutrons.

Baseado nos conceitos sobre distribuição eletrônica, analise os itens a seguir.
I.

24 Cr

= [Ar] 4 s2 3d4

II.

29 Cu

= [Ar] 4 s2 3d9

III.

26 Fe

2+

= [Ar] 4 s2 3d4

Assinale a alternativa correta.

8.

a)

Todos os itens estão incorretos.

b)

Todos os itens estão corretos.

c)

Apenas I e II estão corretos.

d)

Apenas III está correto.

Um determinado elemento químico tem para seu átomo no estado fundamental, a seguinte distribuição
eletrônica:
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p4
Podemos propor, para este elemento:
I.

O número de prótons no núcleo atômico é 34.

II.

É um elemento pertencente ao grupo IVA da Tabela Periódica.

III. O último elétron distribuído na camada de valência possui o número quântico magnético igual a
zero.
IV. A subcamada de menor energia, pertencente à camada de valência é a 4s.
Analise as proposições e marque a opção correta:
a)

Apenas I e II.

b)

Apenas I e III.

c)

Apenas II e III.

d)

Apenas II e IV.

e)

Apenas I e IV.
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9.

A distribuição eletrônica do átomo de ferro (Fe), no estado fundamental, segundo o diagrama de Linus
Pauling, em ordem energética, é 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6 .
Sobre esse átomo, considere as seguintes afirmações:
I.

O número atômico do ferro (Fe) é 26.

II.

O nível/subnível 3d6 contém os elétrons mais energéticos do átomo de ferro (Fe), no estado
fundamental.

III.

O átomo de ferro (Fe), no nível/subnível 3d6 , possui 3 elétrons desemparelhados, no estado
fundamental.

IV. O átomo de ferro (Fe) possui 2 elétrons de valência no nível 4 ( 4s2 ), no estado fundamental.
Das afirmações feitas, está(ão) correta(s)
a)

apenas I.

b)

apenas II e III.

c)

apenas III e IV.

d)

apenas I, II e IV.

e)

todas.

10. Cardiologistas costumam recomendar a redução no consumo de “sal de cozinha” para pessoas
hipertensas porque ele é a principal fonte de íons sódio da alimentação. De acordo com dados da
Organização Mundial da Saúde, a população brasileira consome duas vezes mais sódio do que o valor
recomendado. Esse íon precisa estar em equilíbrio com o íon potássio, caso contrário pode
desencadear uma série de doenças cardiovasculares. Além disso, o consumo excessivo do sal de
cozinha pode levar a uma menor absorção de íons cálcio, podendo gerar problemas como osteoporose
e raquitismo.
Tendo como referência o texto acima, assinale a alternativa correta.
a)

A configuração eletrônica de um átomo de sódio no estado fundamental é igual à de um átomo de
potássio, uma vez que ambos possuem o mesmo número de elétrons no terceiro nível de energia.

b)

Átomos eletricamente neutros de sódio e potássio, ao perderem um elétron de suas respectivas
camadas de valência, originam respectivamente íons Na+ e K + que são isoeletrônicos.

c)

A configuração eletrônica de um átomo de cálcio no estado fundamental pode ser representada
de maneira simplificada por [Kr] 4 s2 .

d)

O elétron mais afastado do núcleo de um átomo de potássio no estado fundamental apresenta
número quântico principal igual a quatro e número quântico secundário igual a zero.

e)

Átomos eletricamente neutros de cálcio são menores do que os respectivos íons Ca2+ , uma vez
que o número de prótons nessas espécies difere de duas unidades.

8

Química
Gabarito
1.

D
I. Incorreta.
21
10 Ne

10 prótons
10 elétrons
A = n+p
n = 21 − 10 = 11 nêutrons
II. Correta. Serão isoeletrônicos, ou seja, apresentam o mesmo número de elétrons.
−2

21
10 Ne

8O

10 prótons

8 prótons

10 elétrons

10 elétrons

III. Correta. O neônio por apresentar 10 elétrons, apresenta a camada de valência completa.
10 Ne

2.

= 1s2 2s2 2p6

D
Trata-se do mesmo elemento, pois possuem o mesmo número de prótons no núcleo, e por isso são
chamados de isótopos.
204
82 Pb

206
82Pb

207
82Pb

mesmo número de prótons

3.

B
I.

Incorreta. A massa atômica que será representada na Tabela Periódica será uma média ponderada
da massa de cada isótopo do ferro e sua respectiva abundancia:
(5,845  54) + (91,754  56) + (2,119  57) + (0,282  58)
= 55,90 u
100

II.
III.

Correta. Pois o átomo é o mesmo, portanto, mesmo número de prótons.
Incorreta. Os átomos neutros de ferro possuem o mesmo número de prótons e elétrons, portanto,
possuem o mesmo número de camadas eletrônicas dos átomos no estado fundamental.
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4.

B
I.

Verdadeira. A prata apresenta número atômico 47, e seu átomo neutro irá apresentar igual
número de elétrons.

II.

Falsa. A massa atômica da prata é de 109 u.

III.

Verdadeira. Como se trata de um átomo neutro o número de prótons é igual ao número de
elétrons.

IV. Falsa. A diferença é de 56.
197
79 Au

n = 197 − 79 = 118
109
47 Ag

n = 109 − 47 = 62
118 − 62 = 56
5.

D
A eletrização de partículas com carga positiva ocorre devido à perda de elétrons.

6.

C
A diferença entre os radioisótopos mencionados é de dois nêutrons.
258
z Md

260
z Md

n = 258 − z
n' = 260 − z
n'− n = 260 − z − (258 − z)
n'− n = 260 − 258 = 2
Diferença = 2 nêutrons
7.

A
I.

Incorreta.
24 Cr

: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4
4s1 3d5

24 Cr

II.

: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5 (configuração mais estável)

Incorreta.
29 Cu : 1s

2

2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9
4s1 3d10

24 Cr

: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10 (configuração mais estável)
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III.

Incorreta.
26 Fe : 1s

2

2s2 2p6 3s2 3p6

4s2

3d6

camada
de valência
26 Fe : 1s

2

2s2 2p6 3s2 3p6

4s2

3d6

camada
de valência
26 Fe

2+

: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6
[Ar]

26 Fe

8.

2+

6

: [Ar] 3d

E
Teremos:
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p4
Número de elétrons: 2 + 2 + 6 + 2 + 6 + 2 + 10 + 4 = 34
Número de prótons = Número de elétrons = 34
Camada de valência: 4s2 4p4 (6 elétrons de valência); pertence à família 6A.
O último elétron distribuído na camada de valência possui o número quântico magnético igual a + 1.






+1

0

-1

A subcamada de menor energia, pertencente à camada de valência (4s 2 4p4) é a 4s.
9.

D
Análise das afirmações:
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 (valência) 3d6 (   





 )

I.

Correta: o número atômico do ferro (Fe) é 26;

II.

Correta: o nível/subnível 3d6 (final da distribuição) contém os elétrons mais energéticos do átomo
de ferro (Fe), no estado fundamental;

III.

Incorreta: o átomo de ferro (Fe), no nível/subnível 3d6 (   





 ) , possui 4 elétrons

desemparelhados no estado fundamental;
IV. Correta: o átomo de ferro (Fe) possui 2 elétrons de valência no nível 4 ( 4s2   ), no estado
fundamental.
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10. D
O elétron mais afastado do núcleo de um átomo de potássio no estado fundamental apresenta número
quântico principal igual a quatro e número quântico secundário igual a zero:

19 K

: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6

4s1
camada
de
valência

4s1
n = 4 (número quântico principal)

= 0 (número quântico sec undário ou azimutal)
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Evolução dos modelos atômicos: aprofundamento
Resumo
Modelo atômico de Dalton
Em 1803, o químico inglês John Dalton (1766-1844) desenvolveu uma teoria sobre a estrutura da
matéria retomando a antiga ideia de átomo (partícula indivisível) imaginada pelos filósofos gregos Demócrito
e Leucipo, por volta de 450 a.C. (matéria descontínua). Dalton foi muito habilidoso na elaboração de modelos
mentais e na construção de representações físicas desses modelos. Ele utilizou pequenos círculos para
representar os átomos dos diferentes elementos químicos.
Utilizando seu modelo, Dalton estabeleceu os postulados* a seguir:
I.

Todas as substâncias são constituídas de minúsculas partículas, denominadas átomos. Os
átomos não podem ser criados nem destruídos. Cada substância é constituída de um único tipo
de átomo.

II.

As substâncias simples, ou elementos, são formadas de “átomos simples”, que são átomos
isolados, pois átomos de um mesmo elemento químico sofrem repulsão mútua. Os “átomos
simples” são indivisíveis.

III.

As substâncias compostas são formadas de “átomos compostos”, capazes de se decomporem,
durante as reações químicas, em “átomos simples”.

IV. Todos os átomos de uma mesma substância são idênticos na forma, no tamanho, na massa e nas
demais propriedades; átomos de substâncias diferentes possuem forma, tamanho, massa e
propriedades diferentes. A massa de um “átomo composto” é igual à soma das massas de todos
os “átomos simples” componentes.

Modelo atômico de Thomson
Joseph John Thomson, trabalhando com raios catódicos, concluiu que eles eram parte integrante de
toda espécie de matéria e os denominou elétrons. Mas havia outros pontos a considerar:
•

As cargas positivas conhecidas, isto é, os raios canal e as partículas alfa, tinham uma massa muito
grande em relação à massa dos elétrons. Essa observação experimental levava à conclusão de
que a maior parte da massa do átomo era devida às partículas positivas.

•

A matéria é eletricamente neutra e os elétrons possuem carga negativa; logo, o átomo deve possuir
o equivalente de elétrons em carga positiva para que a carga total seja nula.

•

A matéria eventualmente adquire carga elétrica*. Isso significa que os elétrons não estão
rigidamente presos no átomo e em certas condições podem ser transferidos de um átomo de uma
substância para um átomo de outra substância.

•

Os átomos não são maciços e indivisíveis, conforme mostra o fenômeno da radioatividade. Com
base nesse raciocínio, Thomson propôs seu modelo atômico: O átomo é uma esfera de carga
elétrica positiva, não maciça, incrustada de elétrons (negativos), de modo que sua carga elétrica
total é nula.
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O modelo de Thomson explicou muitas propriedades da matéria que o modelo de Dalton não era capaz
de explicar, como os fenômenos radioativos e os de natureza elétrica. Por exemplo, embora a matéria seja
eletricamente neutra, alguns átomos ou grupos de átomos superficiais podem tornar-se eletrizados por
fricção ou por transferência de elétrons.

Modelo atômico de Rutherford
Em 1893, o físico neozelandês Ernest Rutherford (1871-1937) foi estudar na Inglaterra, sob a orientação
de Thomson, e começou a investigar as propriedades dos raios X e das emissões radioativas. Chegou à
conclusão, junto com outros cientistas*, de que seria interessante usar as partículas alfa (de massa elevada
em comparação às partículas beta) para bombardear átomos de outros elementos, como ouro, alumínio e
cobre.
Inicialmente o ouro foi o escolhido por ser um material inerte (pouco reativo). Esperava-se que a grande
energia cinética das partículas alfa as faria atravessar uma finíssima folha metálica de ouro (de
aproximadamente 10–4 mm de espessura), tal como uma bala de espingarda atravessa uma folha de papel
sem ser rebatida por ela.
O máximo que se previa era que algumas partículas alfa sofreriam pequenos desvios em suas
trajetórias, já que o átomo era uma esfera carregada positivamente com elétrons distribuídos uniformemente
por todo o seu volume (modelo de Thomson). Obter um padrão pelo qual as partículas alfa se desviavam era
um modo de observar o interior do átomo e comprovar a adequação do modelo de Thomson. Esse
experimento foi feito em 1911.
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O experimento de Rutherford

•

Uma amostra de polônio (elemento radioativo emissor de partículas alfa) foi colocada em uma
cavidade funda de um bloco de chumbo (1) através de um pequeno orifício.

•

Como o chumbo não é atravessado pelas partículas alfa, elas só poderiam sair do bloco de
chumbo pelo orifício.

•

Rutherford colocou mais algumas lâminas de chumbo com orifício central (2) na direção do bloco
de chumbo, pretendendo com isso orientar o bombeamento das partículas alfa (3), emitidas pelo
polônio, para uma lâmina de ouro (4) finíssima (≈10 mm).
–4

•

Atrás e em volta da lâmina de ouro, Rutherford adaptou um anteparo móvel (5) recoberto com
sulfeto de zinco (fluorescente), para registrar o caminho percorrido pelas partículas. Ao variar a
posição do alvo em volta da lâmina de metal, Rutherford e seus colaboradores puderam observar
que algumas cintilações surgiam para ângulos muito diferentes, alguns deles próximos de 180 .
Essas cintilações indicavam que algumas partículas alfa haviam colidido frontalmente com um
“objeto” extremamente denso. Vários experimentos permitiram reunir as observações em três
pontos principais:
o

•

A maioria das partículas α atravessou a placa de ouro sem sofrer desvio considerável em sua
trajetória.

•

Algumas partículas α (poucas) foram reba tidas na direção contrária ao choque.

•

Certas partículas α (poucas) sofreram um grande desvio em sua trajetória inicial. Interpretando os
resultados de uma grande série de experimentos, a equipe de Rutherford chegou à conclusão de
que o átomo não se parecia com uma esfera positiva com elétrons incrustados (como um “pudim
de passas”). Os resultados das observações mostravam que:

•

o átomo contém imensos espaços vazios;

•

no centro do átomo existe um núcleo muito peque no e denso;
3
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•

o núcleo do átomo tem carga positiva, uma vez que as partículas alfa (positivas) foram repelidas
ao passar perto do núcleo;

•

para equilibrar essa carga positiva, existem elétrons ao redor do núcleo orbitando numa região
periférica denominada eletrosfera. Rutherford elaborou então um modelo de átomo semelhante a
um minúsculo sistema planetário, em que os elétrons se distribuíam ao redor do núcleo como
planetas em torno do Sol. Esse modelo foi útil em 1911 e até hoje pode explicar determinados
fenômenos físicos. Mas, mesmo na época em que foi criado, apresentava contradições
consideráveis, que impediam sua total aceitação. Como partículas de cargas opostas se atraem,
os elétrons iriam perder energia gradualmente percorrendo uma espiral em direção ao núcleo e, à
medida que isso ocorresse, emitiriam energia na forma de luz.

O modelo atômico de Bohr
O fato de os elementos químicos apresentarem espectros na forma de linhas, descontínuos, forneceu
uma pista importante para a compreensão da estrutura dos átomos.
Em 1913, o físico dinamarquês Niels Bohr (1885-1962), baseando-se no modelo de átomo de Rutherford,
na teoria quântica da energia de Max Planck e nos espectros de linhas dos elementos (principalmente do
hidrogênio), raciocinou que, se os átomos só emitem radiações de certos comprimentos de onda ou de certas
frequências bem determinadas, e não de quaisquer valores, então os átomos só se apresentam em certos
estados de energia bem determinados, que diferem uns dos outros por quantidades de energia múltiplas de
um quantum. Esse raciocínio levou Bohr a propor os seguintes postulados:
•

O elétron move-se em órbitas circulares em torno de um núcleo atômico central. Para cada elétron
de um átomo existe uma órbita específica, em que ele apresenta uma energia bem definida – um
nível de energia – que não varia enquanto o elétron estiver nessa órbita.

•

Os espectros dos elementos são descontínuos porque os níveis de energia são quantizados, ou
seja, só são permitidas certas quantidades de energia para o elétron cujos valores são múltiplos
inteiros do fóton (quantum de energia).

Só é permitido ao elétron ocupar níveis energéticos nos quais ele se apresenta com valores de energia
múltiplos inteiros de um fóton.
Com base nesses postulados, Bohr determinou as energias possíveis para o elétron do hidrogênio, bem
como o raio das órbitas circulares associadas a cada uma dessas energias. Ele concluiu que o conjunto
núcleo/elétron será mais estável (mais coeso) quanto mais próxima for a órbita permitida do elétron em
relação ao núcleo. Assim, se atribuirmos a cada nível de energia n valores inteiros que vão de 1 até infinito, a
energia do elétron que se move no nível n = 1 é menor que a energia do elétron que se move no nível n = 2, e
assim por diante.
Seguindo esse raciocínio em relação ao átomo de hidrogênio, o estado de menor energia ou estado
fundamental para o seu único elétron é aquele em que n = 1. Todas as demais energias permitidas (demais
valores de n) representam estados menos estáveis, que chamamos de estados ativados ou excitados. As
conclusões mais importantes do trabalho de Bohr foram:
•

O átomo está no seu estado fundamental (mais estável) quando todos os seus elétrons estiverem
se movimentando em seus respectivos níveis de menor energia.

•

Se um elétron no estado fundamental absorve um fóton (quantum de energia), ele “salta” para o
nível de energia imediatamente superior e entra num estado ativado (logo, numa situação de
instabilidade).
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•

Quando um elétron passa de um estado de energia elevada para um estado de energia menor, o
elétron emite certa quantidade de energia radiante, sob forma de um fóton de comprimento de
onda específico, relacionado com uma das linhas do espectro desse elemento. O modelo atômico
de Bohr explicava satisfatoriamente o átomo de hidrogênio, que possui apenas 1 elétron ao redor
do núcleo, mas falhava ao explicar os átomos dos demais elementos.

Estudos posteriores mostraram que as órbitas eletrônicas de todos os átomos conhecidos se agrupam
em sete camadas eletrônicas, denominadas K, L, M, N, O, P, Q. Em cada camada, os elétrons possuem uma
quantidade fixa de energia; por esse motivo, as camadas são também denominadas estados estacionários
ou níveis de energia. Além disso, cada camada comporta um número máximo de elétrons, conforme é
mostrado no esquema a seguir:

O modelo atômico de Sommerfeld
Quando um átomo possui mais de um elétron, esses elétrons passam a interagir uns com os outros
(pela repulsão elétrica, por exemplo). Esse fato torna complexo determinar os níveis de energia em que os
elétrons se movimentam e, também, o número de elétrons que podem se movimentar em cada nível de energia
de modo a explicar corretamente o espectro de emissão dos elementos.
Um primeiro passo para esclarecer essa questão foi o uso de espectroscópios de melhor resolução
(mais potentes). Isso permitiu observar que as raias consideradas anteriormente constituídas por uma única
linha eram, na realidade, um conjunto de linhas distintas muito próximas umas das outras. Estava descoberta
a chamada estrutura fina dos espectros de emissão.
O desdobramento das linhas do espectro indica que os níveis de energia (n) são constituídos por
subníveis de energia (L) bastante próximos uns dos outros. Para explicar essa multiplicidade das raias
espectrais verificadas experimentalmente, em 1915 o físico alemão Arnold Sommerfeld (1868-1951) deduziu
algumas equações matemáticas, que indicavam:
Cada nível de energia n está dividido em n subníveis, correspondentes a uma órbita circular e a n – 1
órbitas elípticas de diferentes excentricidades. O núcleo do átomo ocupa um dos focos da elipse.
•

O primeiro nível (n = 1) possui apenas uma órbita circular (possui 1 subnível);

•

o segundo nível (n = 2) possui uma órbita circular e uma órbita elíptica (possui dois subníveis);

•

o terceiro nível (n = 3) possui uma órbita circular e duas órbitas elípticas (possui três subníveis), e
assim por diante.
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Exercícios
1.

2.

Na experiência de espalhamento de partículas alfa, α, conhecida como “experiência de Rutherford”, um
feixe de partículas alfa foi dirigido contra uma lâmina finíssima de ouro, e os experimentadores,
colaboradores de Rutherford – Geiger e Marsden – observaram que um grande número dessas
partículas atravessava a lâmina sem sofrer desvios, mas que um pequeno número sofria desvios muito
acentuados. Esse resultado levou Rutherford a modificar o modelo atômico de Thomson, propondo a
existência de um núcleo de carga positiva, de tamanho reduzido e com, praticamente, toda a massa do
átomo.
Assinale a alternativa que apresenta o resultado que era previsto para o experimento de acordo com o
modelo de Thomson.
a)

A maioria das partículas atravessaria a lâmina de ouro sem sofrer desvios e um pequeno número
sofreria desvios muito pequenos.

b)

A maioria das partículas sofreria grandes desvios ao atravessar a lâmina.

c)

A totalidade das partículas atravessaria a lâmina de ouro sem sofrer nenhum desvio.

d)

A totalidade das partículas ricochetearia ao se chocar contra a lâmina de ouro, sem conseguir
atravessá-la.

Uma das principais partículas atômicas é o elétron. Sua descoberta foi efetuada por J. J. Thomson em
uma sala do Laboratório Cavendish, na Inglaterra, ao provocar descargas de elevada voltagem em
gases bastante rarefeitos, contidos no interior de um tubo de vidro.

No tubo de vidro “A”, observa-se que o fluxo de elétrons (raios catódicos) colide com um anteparo e
projeta sua sombra na parede oposta do tubo. No tubo de vidro “B”, observa-se que o fluxo de elétrons
(raios catódicos) movimenta um cata-vento de mica. No tubo de vidro “C”, observa-se que o fluxo de
elétrons (raios catódicos) sofre uma deflexão para o lado onde foi colocada uma placa carregada
positivamente. Observando os fenômenos que ocorrem nos tubos, podemos afirmar CORRETAMENTE
que:
(01) gases são bons condutores da corrente elétrica.
(02) os elétrons possuem massa – são corpusculares.
(04) os elétrons possuem carga elétrica negativa.
(08) os elétrons partem do cátodo.
(16) os elétrons se propagam em linha reta.
(32) o cata-vento entrou em rotação devido ao impacto dos elétrons na sua superfície.
Soma: (

)
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3.

4.

5.

Dissolva NaCl em água. Em seguida, mergulhe um pedaço de madeira na solução, retire-o e deixe secar.
Ao queimá-lo, aparece uma chama amarela. Esse fenômeno ocorre porque:
a)

o calor transfere a energia aos elétrons dessa substância, fazendo com que eles se desloquem
para níveis energéticos mais altos, emitindo luz.

b)

o calor transfere energia aos elétrons dessa substância, fazendo com que eles se desloquem para
níveis energéticos mais baixos, emitindo luz.

c)

o calor transfere energia aos elétrons dessa substância, fazendo com que eles se desloquem para
níveis energéticos mais altos. Quando esses elétrons “excitados” voltam aos níveis energéticos
inferiores, eles devolvem a energia absorvida sob forma de luz.

d)

os elétrons, para não se deslocarem do seu nível energético, ao receberem calor, emitem luz.

As alternativas a seguir referem-se ao modelo atômico de Sommerfeld. Identifique qual delas é falsa.
a)

Foi desenvolvido com base na observação de espectros de emissão de átomos mais complexos
que o hidrogênio.

b)

Cada nível de energia n possui n subníveis.

c)

Cada nível n é constituído de uma órbita circular e (n – 1) órbitas elípticas de diferentes
excentricidades.

d)

O núcleo do átomo também descreve uma trajetória determinada, ocupando em cada momento
um dos focos da elipse descrita pelo movimento do elétron. e) A energia mecânica total do elétron
é determinada pela distância que o elétron se encontra do núcleo (potencial) e pelo tipo de órbita
que ele descreve (cinética).

Cada elemento químico apresenta um espectro característico, e não há dois espectros iguais. O
espectro é o retrato interno do átomo e assim é usado para identificá-lo, conforme ilustração dos
espectros dos átomos dos elementos hidrogênio, hélio e mercúrio.

Bohr utilizou o espectro de linhas para representar seu modelo atômico, assentado em postulados, cujo
verdadeiro é:
a)

ao mudar de órbita ou nível, o elétron emite ou absorve energia superior à diferença de energia
entre as órbitas ou níveis onde ocorreu essa mudança.

b)

todo átomo possui um certo número de órbitas, com energia constante, chamadas estados
estacionários, nos quais o elétron pode movimentar-se sem perder nem ganhar energia.

c)

os elétrons descrevem, ao redor do núcleo, órbitas elípticas com energia variada.

d)

o átomo é uma esfera positiva que, para tornar-se neutra, apresenta elétrons (partículas negativas)
incrustados em sua superfície.
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6.

Em 1903, o físico alemão Philipp Eduard Anton Lénard (1862-1947), da universidade de Heidelberg,
sugeriu um modelo atômico formado por pares de cargas positivas e negativas, aos quais chamou de
“dinamidas”. Esses pares de cargas ficariam em blocos flutuantes no espaço. Em 1904, o físico Hantaro
Nagaoka (1865-1950) publicou no Japão um modelo de átomo surpreendentemente moderno para a
época. Nagaoka sugeriu que o átomo era constituído de um anel de elétrons ao redor de um centro
muito denso; comparou o átomo com o planeta Saturno e seus respectivos anéis, que permanecem
estáveis porque o planeta é bastante denso para mantê-los em suas órbitas.

Em relação a esse assunto, explique brevemente:

7.

8.

a)

O que são modelos.

b)

Por que o modelo de Dalton precisou ser aperfeiçoado.

c)

Por que o modelo de Thomson foi aperfeiçoado.

O colorido dos fogos de artifício resulta da absorção ou da emissão de energia pelos elétrons. Ao
absorverem energia, os elétrons saltam de uma órbita de energia mais baixa para outra mais elevada.
Ao retornarem a órbitas de menor energia, emitem radiação eletromagnética – ou seja de determinada
frequência. A cor (frequência) da luz emitida depende dos átomos cujos elétrons são excitados. É
correto afirmar que esse fenômeno pode ser explicado, satisfatoriamente, pelo modelo atômico de:
a)

Bohr.

b)

Dalton.

c)

Rutherford.

d)

Thomson.

Associe as afirmações a seus respectivos responsáveis.
I.

O átomo não é indivisível e a matéria possui propriedades elétricas (1897).

II.

O átomo é uma esfera maciça (1808).

III.

O átomo é formado por duas regiões denominadas núcleo e eletrosfera (1911).

a)

I – Dalton, II – Rutherford e III – Thomson.

b)

I – Thomson, II – Dalton e III – Rutherford.

c)

I – Dalton, II – Thomson e III – Rutherford.

d)

I – Rutherford, II – Thomson e III – Dalton.

e)

I – Thomson, II – Rutherford e III – Dalton.
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9.

O conhecimento sobre estrutura atômica evoluiu à medida que determinados fatos experimentais
eram observados, gerando a necessidade de proposição de modelos atômicos com características
que os explicassem.
Fatos observados
I.

Investigações sobre a natureza elétrica da matéria e descargas elétricas em tubos de gases
rarefeitos.

II.

Determinação das leis ponderais das combinações químicas.

III. Análise dos espectros atômicos (emissão de luz com cores características para cada elemento).
IV. Estudos sobre radioatividade e dispersão de partículas alfa.
Características do modelo atômico
1.

Átomos maciços, indivisíveis e indestrutíveis.

2.

Átomos com núcleo denso e positivo, rodeados pelos elétrons negativos.

3.

Átomos com uma esfera positiva onde estão distribuídas, uniformemente, as partículas negativas.

4.

Átomos com elétrons, movimentando-se ao redor do núcleo em trajetórias circulares –
denominadas níveis – com valor determinado de energia. A associação correta entre o fato
observado e o modelo atômico proposto, a partir deste subsídio, é:

a)

I – 3; II – 1; III – 2; IV – 4

b)

I – 1; II – 2; III – 4; IV – 3

c)

I – 3; II – 1; III – 4; IV – 2

d)

I – 4; II – 2; III – 1; IV – 3

e)

I – 1; II – 3; III – 4; IV – 2

10. Os diversos modelos para o átomo diferem quanto às suas potencialidades para explicar fenômenos
e resultados experimentais. Em todas as alternativas, o modelo atômico está corretamente associado
a um resultado experimental que ele pode explicar, exceto em:
a)

O modelo de Rutherford explica por que algumas partículas alfam não conseguem atravessar uma
lâmina metálica fina e sofrem fortes desvios.

b)

O modelo de Thomson explica por que a dissolução de cloreto de sódio em água produz uma
solução que conduz eletricidade.

c)

O modelo de Dalton explica por que um gás, submetido a uma grande diferença de potencial
elétrico, se torna condutor de eletricidade.

d)

O modelo de Dalton explica por que a proporção em massa dos elementos de um composto é
definida.
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Gabarito
1. A
2. São corretas as afirmativas: 02; 04; 08; 16; 32.
Resposta: 62.
01. Falsa. Os gases, em condições ambientes, não são bons condutores de corrente elétrica.
3. C
Ao receber energia, os elétrons da última camada são deslocados para níveis mais externos (camadas
de maior energia). Ao retornar à posição de origem, esses elétrons emitem energia na forma de luz visível
ou na forma de radiação ultravioleta.
4. D
Não existe uma trajetória determinada para o núcleo do átomo. De acordo com o modelo de Sommerfeld,
a eletrosfera está dividida em n níveis de energia, e cada nível de energia está dividido em n subníveis. A
cada nível n correspondem uma órbita circular e (n – 1) órbitas elípticas. O núcleo atômico ocupa um dos
focos dessas elipses, cujo plano pode tomar uma orientação qualquer no espaço.
5. B
Um dos postulados do modelo atômico de Bohr afirma que: “todo átomo possui um certo número de
órbitas, com energia constante, chamadas estados estacionários, nos quais o elétron pode movimentarse sem perder nem ganhar energia”. Ao receber energia, o elétron salta para um nível mais externo (mais
energético). Ao cessar a emissão de energia, o elétron volta para o nível mais interno (menos energético),
emitindo energia na forma de luz (visível ou não).
6.
a)

O modelo é uma imagem mental que o cientista utiliza para explicar uma teoria a respeito de um
fenômeno que não pode ser observado diretamente. Os modelos ilustram a teoria ajudando a
explicá-la, mas não possuem necessariamente uma existência física real.

b)

Por causa da descoberta dos elétrons, dos prótons e da radioatividade (o átomo não é indivisível).

c)

Porque o resultado do experimento de Rutherford foi diferente do esperado. Esperava-se que a
grande energia cinética das partículas alfa as faria atravessar uma finíssima folha metálica de ouro
(de 10–4 mm de espessura), tal como uma bala de espingarda atravessa uma folha de papel sem
ser rebatida por ela. O máximo que se previa era que algumas partículas alfa sofreriam pequenos
desvios em suas trajetórias, já que o átomo era uma esfera carregada positivamente com elétrons
distribuídos uniforme mente por todo o seu volume (modelo de Thomson). O que ocorreu na
realidade foi que a maioria das partículas α atravessou a placa de ouro sem sofrer desvio
considerável em sua trajetória, mas algumas partículas α (poucas) foram rebatidas na direção
contrária ao choque e outras sofreram um grande desvio em sua trajetória inicial.

7. A
As explicações estão de acordo com o modelo atômico de Bohr.
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8. B
I.

O átomo não é indivisível, e a matéria possui propriedades elétricas (1897): Thomson.

II. O átomo é uma esfera maciça (1808): Dalton.
III. O átomo é formado por duas regiões, denominadas núcleo e eletrosfera (1911): Rutherford.
9. C
As investigações sobre a natureza elétrica da matéria e descargas elétricas em tubos de gases rarefeitos
culminaram com o modelo atômico de Thomson: átomos com uma esfera positiva onde estão
distribuídas, uniformemente, as partículas negativas.
As determinações das leis ponderais das combinações químicas foram explicadas pelo modelo atômico
de Dalton: átomos maciços, indivisíveis e indestrutíveis.
A análise dos espectros atômicos (emissão de luz com cores características para cada elemento) foi
explicada pelo modelo atômico de Bohr: átomos com elétrons, movimentando-se ao redor do núcleo em
trajetórias circulares – denominadas níveis – com valor determinado de energia. Estudos sobre
radioatividade e dispersão de partículas alfa foram explicados pelo modelo atômico de Rutherford:
átomos com núcleo denso e positivo, rodeado pelos elétrons negativos.
10. C
Dalton supunha o átomo maciço e indivisível. Seu modelo atômico não explicava fenômenos como a
condução de eletricidade.
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Modelo atômico atual: Schrondinger, princípio de incerteza de
Heisenberg e dualidade partícula onda de De Broglie
Resumo
Erwin Schrödinger, um físico austríaco, aprimorou o modelo de átomo de Bohr, dando um passo adiante.
Schrödinger usou equações matemáticas para descrever a probabilidade de encontrar um elétron em uma
determinada posição.

Este modelo atômico é conhecido como o modelo mecânico quântico ou matemático-probabilístico do
átomo, que se baseia em dois princípios:
I.

Princípio da Incerteza de Heisenberg: é impossível determinar com precisão a posição e a velocidade
de um elétron num mesmo instante;

O princípio da incerteza, de Heisenberg, é relativamente simples de ser enunciado e tem uma ideia
simples.
Na física tradicional newtoniana, também chamada de Física Clássica, acreditava-se que se soubermos
a posição inicial e o momento (massa e velocidade) de todas as partículas de um sistema, seríamos capazes
de calcular suas interações e prever como ele se comportará. Isto parece correto, se soubermos descrever
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com precisão as interações entre essas partículas, mas parte de um pressuposto bastante forte: o de que de
fato conhecemos a posição e o momento de todas as partículas.
Segundo o princípio da incerteza, não se pode conhecer com precisão absoluta a posição ou o
momento (e, portanto, a velocidade) de uma partícula. Isto acontece porque para medir qualquer um desses
valores acabamos os alterando, e isto não é uma questão de medição, mas sim de física quântica e da
natureza das partículas.”
O princípio da incerteza é equacionado através da fórmula:

II.

Princípio da Dualidade da Matéria de Louis de Broglie: o elétron apresenta característica DUAL, ou seja,
comporta-se como matéria e energia sendo uma particula-onda
“Segundo os conceitos de De Broglie, o movimento de um elétron se apresenta associado a um dado
comprimento de onda. Daí surge a questão: para que uma partícula possa ser dita como onda, qual seria o
comprimento de onda estabelecido a ela? Como resposta a esta questão, o físico francês propôs a fórmula Λ
= h / P, onde λ representa o comprimento de onda de De Broglie, h representa a constante de Planck (tamanho
de um quantum) e P se refere ao produto da massa pela velocidade da partícula. Essa proposta de De Broglie
para a dualidade partícula-onda envolve não apenas os elétrons, mas toda a matéria, tais como prótons,
nêutrons, átomos e moléculas.”
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Exercícios
1.

Cientistas medem energia liberada pelos elétrons nos átomos
Com a ajuda de feixes laser, os pesquisadores poderão controlar o zigue-zague das partículas entre as
diferentes órbitas atômicas.
Medir os níveis de energia dos átomos com exatidão e baixo custo já é possível graças aos
pesquisadores do Jila, uma "joint venture" entre o Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia do
Departamento do Comércio e a Universidade de Colorado, em Boulder.
Assim como um satélite necessita de impulso para alcançar órbitas terrestres mais elevadas, os
elétrons também requerem energia (em dimensões quânticas) para saltarem de uma órbita para outra
ao redor do núcleo do átomo. Pesquisadores da Jila utilizaram luz laser para impulsionar os elétrons
do átomo de rubídio para os níveis mais altos de energia. Então, detectaram a energia liberada pelos
átomos na forma de luz fluorescente assim que eles voltavam ao seu estado natural.
Segundo os pesquisadores, a nova técnica permitirá que os cientistas mensurem e controlem as
transições entre os níveis atômicos de energia de forma muito mais eficiente. Poderá ter também
aplicações práticas em muitos campos, incluindo astrofísica, computação quântica, análise química e
síntese química.
Disponível em: <http://www2.uol.com.br/sciam/conteudo/noticia/noticia_91.html > Acesso em: 11 maio 2005.

Sobre a eletrosfera, considere as afirmações a seguir:
I.

A absorção e a emissão de energia pelos átomos, quando os elétrons mudam de níveis de energia,
podem ser ampliadas no laser ("Light Amplification by Stimulated emission of Radiation").

II.

O modelo atômico atual criado entre 1924 e 1927 por De Broglie, Heisenberg e Schrodinger denominado modelo da mecânica quântica - não admite mais a existência de órbitas, nem
circulares nem elípticas, para os elétrons.

III. No estado fundamental, os elétrons preenchem sucessivamente subníveis de energia em ordem
crescente de energia, com o número máximo de elétrons permitido em cada subnível. Assim, para
o átomo de potássio no estado fundamental (Z=19), a distribuição em ordem crescente pode ser
representada por 1s2; 2s2; 2p6; 3s2; 3p6; 4s1.
Marque a alternativa CORRETA:
a)

Apenas as afirmações I e II são verdadeiras.

b)

Apenas as afirmações II e III são verdadeiras.

c)

Apenas a afirmação II é verdadeira.

d)

Apenas a afirmação III é verdadeira.

e)

Todas as afirmações são verdadeiras.
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2.

Para uma molécula diatômica, a energia potencial em função da distância internuclear é representada
pela figura. As linhas horizontais representam os níveis de energia vibracional quanticamente
permitidos para uma molécula diatômica. Uma amostra contendo um mol de moléculas diatômicas
idênticas, na forma de um sólido cristalino, pode ser modelada como um conjunto de osciladores para
os quais a energia potencial também pode ser representada qualitativamente pela figura. Em relação a
este sólido cristalino, são feitas as seguintes proposições:
I.

À temperatura de 0K, a maioria dos osciladores estará no estado vibracional fundamental, cujo
número quântico vibracional, n, é igual a zero.

II.

À temperatura de 0K, todos os osciladores estarão no estado vibracional fundamental, cujo
número quântico vibracional, n, é igual a zero.

III.

O movimento vibracional cessa a 0K.

IV. O movimento vibracional não cessa a 0K.
V.

O princípio da incerteza de Heisenberg será violado se o movimento vibracional cessar.

Das proposições acima estão CORRETAS
a)

apenas I e III.

b)

apenas II e III.

c)

apenas I, IV e V.

d)

apenas II, IV e V.

e)

apenas II, III e V.
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3.

Ao tratar da evolução das ideias sobre a natureza dos átomos, um professor, apresentou as seguintes
informações e figuras:
Desenvolvimento histórico das principais ideias sobre a estrutura atômica
400 a.C.

Demócrito

A matéria é indivisível e feita de átomos.

350 a.C.

Aristóteles

A matéria é constituída por 4 elementos: água, ar, terra, fogo.

1800

Dalton

Todo e qualquer tipo de matéria é formada por partículas indivisíveis,
chamadas átomos.
Os átomos dos elementos consistem em um número de corpúsculos

1900

Thomson

eletricamente negativos englobados em uma esfera uniformemente
positiva.
O átomo é composto por um núcleo de carga elétrica positiva,

1910

Rutherford

equilibrado por elétrons (partículas negativas), que giram ao redor do
núcleo, numa região denominada eletrosfera.

1913

Böhr

1930

Schrödinger

1932

Chadwick

a)

podem orbitar o núcleo em certas distâncias denominadas níveis.
O elétron é uma partícula-onda que se movimenta ao redor do núcleo
em uma nuvem.
O núcleo atômico é também integrado por partículas sem carga
elétrica, chamadas nêutrons.

Complete o quadro abaixo indicando o número do modelo que mais se aproxima das ideias de
Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr.
Dalton

b)

A eletrosfera é dividida em órbitas circulares definidas; os elétrons só

Thomson

Rutherford

Böhr

Considere a situação: uma solução aquosa de cloreto de bário e outra de cloreto de estrôncio são
borrifadas em direção a uma chama, uma por vez, produzindo uma chama de coloração verde e
outra de coloração vermelha, respectivamente. Como e a partir de que momento histórico as ideias
sobre estrutura atômica explicam o resultado da situação descrita?
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4.

O modelo atômico de Dalton, concebendo o átomo como uma bolinha maciça e indivisível, fez a
Química progredir muito no século XIX. Mas o conhecimento sobre estrutura atômica evoluiu à medida
que determinados fatos experimentais eram observados, gerando a necessidade de proposição de
modelos atômicos com características que os explicassem. Assim, a cada grande descoberta, os
cientistas foram elaborando novas teorias e novos modelos de átomos para ilustrar essas teorias.
Tendo como referência a evolução dos modelos atômicos, julgue as afirmativas.

(

) O sal de cozinha, NaC , emite luz de coloração amarela quando colocado numa chama, porque
os elétrons do cátion Na+ , ao receberem energia da chama, saltam de uma camada mais externa

(

para uma mais interna, emitindo luz amarela.
) A concepção teórica de uma órbita definida para um elétron é inaceitável depois do conhecimento
do princípio de Heisenberg.
) Uma partícula constituída por 16 prótons, 32 nêutrons e 18 elétrons é um ânion bivalente.

(

) O conjunto dos quatro números quânticos (n = 3,

(

mais energético de um metal alcalino.
) No modelo atômico atual, os elétrons têm, simultaneamente, caráter corpuscular e de onda.

(

5.

6.

= 1, m = 0, s = 1 2) pode representar o elétron

Os estudos realizados por Rutherford mostraram que o átomo deveria ser constituído por um núcleo
positivo com elétrons girando ao seu redor. Os elétrons foram inicialmente levados em consideração
no modelo atômico proposto pelo seguinte pesquisador:
a)

Niels Borh

b)

J.J. Thomson

c)

John Dalton

d)

Werner Heisenberg

Os interruptores brilham no escuro graças a uma substância chamada sulfeto de zinco (ZnS), que tem
a propriedade de emitir um brilho amarelo esverdeado depois de exposta à luz. O sulfeto de zinco é um
composto fosforescente. Ao absorverem partículas luminosas, os elétrons são estimulados e
afastados para longe do núcleo. Quando você desliga o interruptor, o estímulo acaba e os elétrons
retornam, aos poucos, para seus lugares de origem, liberando o seu excesso de energia na forma de
fótons. Daí a luminescência.
Texto adaptado do artigo de aplicações da fluorescência e fosforescência, de Daniela Freitas

A partir das informações do texto, pode-se concluir que o melhor modelo atômico que representa o
funcionamento dos interruptores no escuro é o de:
a)

Rutherford

b)

Bohr

c)

Thomson

d)

Heisenberg
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7.

"As diferentes cores produzidas por distintos elementos são resultado de transições eletrônicas. Ao
mudar de camadas, em torno do núcleo atômico, os elétrons emitem energia nos diferentes
comprimentos de ondas, as cores."
"O Estado de São Paulo", Caderno de Ciências e Tecnologia, 26/12/92

O texto anterior está baseado no modelo atômico proposto por:
a) Niels Bohr

8.

b)

Rutherford

c)

Heisenberg

d)

John Dalton

e)

J. J. Thomson

As teorias atômicas vêm se desenvolvendo ao longo da história. Até o início do século XIX, não se tinha
um modelo claro da constituição da matéria. De lá até a atualidade, a ideia de como a matéria é
constituída sofreu diversas modificações, como se pode observar no modelo atômico de Bohr, que
manteve paradigmas conceituais sobre a constituição da matéria, mas também inseriu novos
conceitos surgidos no início do século XX. No modelo atômico de Bohr:
1.

O elétron circula em órbita com raio definido.

2.

O elétron é descrito por uma função de onda.

3.

Para descrever o elétron num orbital são necessários 4 números quânticos.

4.

Toda a massa do átomo está concentrada no núcleo, que ocupa uma porção ínfima do espaço.

Entre as afirmativas acima, correspondem ao modelo atômico de Bohr:

9.

a)

1 e 2 apenas.

b)

2 e 3 apenas.

c)

2, 3 e 4 apenas.

d)

1 e 4 apenas.

e)

1, 3 e 4 apenas.

Em 2013 comemora-se o centenário do modelo atômico proposto pelo físico dinamarquês Niels Bohr
para o átomo de hidrogênio, o qual incorporou o conceito de quantização da energia, possibilitando a
explicação de algumas propriedades observadas experimentalmente. Embora o modelo atômico atual
seja diferente, em muitos aspectos, daquele proposto por Bohr, a incorporação do conceito de
quantização foi fundamental para o seu desenvolvimento. Com respeito ao modelo atômico para o
átomo de hidrogênio proposto por Bohr em 1913, é correto afirmar que
a)

o espectro de emissão do átomo de H é explicado por meio da emissão de energia pelo elétron
em seu movimento dentro de cada órbita estável ao redor do núcleo do átomo.

b)

o movimento do elétron ao redor do núcleo do átomo é descrito por meio de níveis e subníveis
eletrônicos.

c)

o elétron se move com velocidade constante em cada uma das órbitas circulares permitidas ao
redor do núcleo do átomo.

d)

a regra do octeto é um dos conceitos fundamentais para ocupação, pelo elétron, das órbitas ao
redor do núcleo do átomo.

e)

a velocidade do elétron é variável em seu movimento em uma órbita elíptica ao redor do núcleo do
átomo.
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10. Em 2013, comemorou-se o centenário da publicação de um trabalho que marcou época no
desenvolvimento da teoria atômica. Intitulado Sobre a constituição de átomos e moléculas, o trabalho
oferece uma descrição da estrutura atômica na qual os elétrons descrevem órbitas bem definidas e
podem saltar de uma órbita a outra mediante a absorção ou emissão de radiação. _________, o autor
desse trabalho, elaborou seu modelo atômico tomando as ideias de Rutherford como ponto de partida.
Segundo Rutherford, o átomo contém um núcleo positivo muito pequeno, ao redor do qual se movem
os elétrons. Assim surgiu a famosa imagem do átomo como _________, a qual substituiu a noção de
_________ de que o átomo seria semelhante a _________.
As expressões que completam corretamente o texto são, respectivamente:
a)

Bohr
um sistema solar em miniatura
Thomson
um pudim de passas

b)

Bohr
um pudim de passas
Dalton
uma bola de bilhar

c)

Thomson
um sistema solar em miniatura
Dalton
um pudim de passas

d)

Thomson
um pudim de passas
Demócrito
uma bola de bilhar

e)

De Broglie
um sistema solar em miniatura
Thomson
uma bola de bilhar
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Gabarito
1. E
Todas as afirmações estão corretas.
2. D
Para localizarmos uma partícula com a ajuda de um fóton, deve haver uma colisão entre os dois. Um fóton
de comprimento de onda  possui um momento p = h , (h = constante de Planck) sendo que uma

fração qualquer do momento do fóton será transferida para a partícula no instante da colisão. Logo, ao
determinarmos a posição da partícula com uma precisão x   produzimos uma incerteza no seu
momento equivalente a p  h . O produto dessas incertezas é igual a p  x  h   = h.


Esta dedução estabelece um limite na precisão com que a posição e o momento de uma partícula podem
ser determinados simultaneamente. Utilizando argumentos mais elaborados podemos obter a equação
precisa do princípio da incerteza: p  x  h .
4
A determinação exata e simultânea da posição e do momento é requisito necessário para descrevermos
a trajetória de uma partícula. Logo, pode-se inferir que há um limite par a precisão com que podemos
conhecer a trajetória da mesma.
Fonte: Química um curso universitário, Mahan e Myers.

Explorando um sistema massa-mola para representar as moléculas diatômicas oscilando, vem:

V(x) = k
Energia
potencial

=k

E
Energia
total

x2
2

x 2 p2
+
2 2m

De acordo com a mecânica clássica, no estado de mais baixa energia (0 K), x = 0 e p = 0. Isto é
incompatível com o princípio da incerteza.
Sendo assim, fazendo:
x 2 p2
+
2
2m
p  x = h
4
 = frequência angular de oscilação.

E=k

=

k
m

Emínima (ponto zero) =

h
4
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Análise das proposições:
I.

Incorreta. À temperatura de 0K, todas as moléculas estarão no mesmo estado vibracional
fundamental, cujo número quântico vibracional, n, é igual a zero.

II. Correta. À temperatura de 0K, todos os osciladores estarão no estado vibracional fundamental, cujo
número quântico vibracional, n, é igual a zero, pois a energia mínima será atingida.
III. Incorreta. O movimento vibracional não cessa a 0K, senão o princípio de incerteza de Heisenberg
h 

será violado  Emínima (ponto zero) =
.
4 


IV. Correta. O movimento vibracional não cessa a 0K.
V. Correta. S o movimento vibracional cessar, poderemos medir a posição e o momento da molécula
ao mesmo tempo e isto viola o princípio da incerteza.
3.
a) Observe o quadro a seguir:
Dalton

Thomson

Rutherford

Böhr

VI

II

V

I

b) A partir de 1913 Niels Böhr, baseando-se no estudo do elemento químico hidrogênio, cria os
seguintes postulados:
1º) Um átomo é formado por um núcleo e por elétrons extranucleares, cujas interações elétricas
seguem a lei de Coulomb.
2º) Os elétrons se movem ao redor do núcleo em órbitas circulares.
3º) Quando um elétron está em uma órbita ele não ganha e nem perde energia, dizemos que ele está
em uma órbita discreta ou estacionária ou num estado estacionário.
4º) Os elétrons só podem apresentar variações de energia quando saltam de uma órbita para outra.
5º) Um átomo só pode ganhar ou perder energia em quantidades equivalentes a um múltiplo inteiro
(quanta).
O resultado da situação descrita no texto do enunciado pode ser explicado a partir do terceiro e do quarto
postulado, ou seja, os elétrons absorvem energia e saltam de uma órbita para outra, ao voltarem para a
sua órbita anterior liberam energia na forma de luz visível. Dependendo do elemento químico analisado,
o comprimento de onda será diferente e consequentemente, a cor reconhecida no teste de chama
também.
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4. F – V – V – F – V.
F. Os elétrons ao receberem uma determinada quantidade de energia saltam de uma camada mais interna
(estado fundamental) para uma mais externa (estado excitado), ao retornarem ao estado fundamental
emitem luz amarela.
V. De acordo com o princípio de Heisenberg, não podemos determinar com precisão e simultaneamente
a posição e a velocidade de uma partícula.
V. O átomo está com 2 elétrons a mais que o número de prótons, ou seja, ganhou 2 e − , tornando-se um
ânion bivalente.
F. O conjunto dos 4 números quânticos: (n = 3,

= 1, m = 0, s = 1 2), significa que o átomo em questão

apresenta seu elétrons de diferenciação em 3p 2 ou 3p5 (conforme a orientação do spin), no primeiro
caso irá pertencer a família dos metais alcalinos terrosos e no segundo caso irá pertencer a família dos
halogênios.
V. Segundo o modelo atualmente aceito, o elétron apresenta caráter dual de onda-partícula.
5. B
Para Thomson, cada átomo seria formado por uma grande região positiva que concentraria a massa do
átomo e por elétrons que neutralizariam essa carga positiva. Ou seja, teríamos uma esfera de carga
elétrica positiva dentro da qual estariam dispersos os elétrons.
6. B
A luminescência é explicada pelo salto quântico dos elétrons, demonstrado no modelo atômico de Bohr.
7. A
O fenômeno das cores é explicado pelo salto quântico dos elétrons, demonstrado no modelo atômico de
Bohr.
8. D
A partir das suas descobertas científicas, Niels Böhr propôs cinco postulados:
1º) Um átomo é formado por um núcleo e por elétrons extranucleares, cujas interações elétricas seguem
a lei de Coulomb.
2º) Os elétrons se movem ao redor do núcleo em órbitas circulares.
3º) Quando um elétron está em uma órbita ele não ganha e nem perde energia, dizemos que ele está em
uma órbita discreta ou estacionária ou num estado estacionário.
4º) Os elétrons só podem apresentar variações de energia quando saltam de uma órbita para outra.
5º) Um átomo só pode ganhar ou perder energia em quantidades equivalentes a um múltiplo inteiro
(quanta).
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9. C
A partir das suas descobertas científicas, Niels Böhr propôs cinco postulados:
1º) Um átomo é formado por um núcleo e por elétrons extranucleares, cujas interações elétricas seguem
a lei de Coulomb.
2º) Os elétrons se movem ao redor do núcleo em órbitas circulares.
3º) Quando um elétron está em uma órbita ele não ganha e nem perde energia, dizemos que ele está em
uma órbita discreta ou estacionária ou num estado estacionário.
4º) Os elétrons só podem apresentar variações de energia quando saltam de uma órbita para outra.
5º) Um átomo só pode ganhar ou perder energia em quantidades equivalentes a um múltiplo inteiro
(quanta).
O modelo de Böhr serviu de base sólida para o desenvolvimento dos modelos e conceitos atuais sobre a
estrutura do átomo.
10. A
Niels Bohr deu continuidade ao trabalho de Ernest Rutherford, elaborando um modelo sobre a
constituição de átomos e moléculas. Ele propôs que cada elétron possui uma quantidade determinada
de energia, ocupando órbitas definidas, podendo saltar de uma órbita para outra mediante absorção ou
emissão de energia.
O modelo proposto por Ernest Rutherford era semelhante ao sistema solar, ou seja, o átomo possui um
núcleo central e positivo e os elétrons giram ao redor desse núcleo, à semelhança dos planetas ao redor
do sol.
O modelo criado por J. Thompson era semelhante a um pudim de passas, onde cargas negativas
estariam incrustadas no átomo positivo.

12

Redação
Introdução: funções e estratégias

Resumo
Já vimos, na aula anterior, a necessidade de, buscando criar ideias consistentes que convençam o
leitor, apresentarmos uma estrutura dissertativo-argumentativa que divida as informações em introdução,
desenvolvimento e conclusão. De certa forma, tudo é muito semelhante ao que você já ouviu ao longo da vida:
a introdução “resume", de alguma maneira, as ideias do texto, o desenvolvimento “desembrulha" essas
informações e a conclusão retoma tudo e fecha a redação. Porém, veremos, aqui, algumas técnicas
essenciais na construção desses parágrafos, de forma que aproveitemos cada linha, cada espaço, tentando
convencer a banca de correção.
Nesta aula, passaremos pela introdução, o cartão de visitas do nosso texto. Vamos lá?

O que é a introdução?
A introdução, como você já sabe, introduz a dissertação. Isso significa que, se estamos falando de
um texto dissertativo-argumentativo, o primeiro parágrafo deve ser responsável por despertar interesse no
leitor, falando sobre a temática e apresentar o que será defendido durante o texto. Se seu papel é convencer,
não existe parágrafo melhor para mostrar a sua opinião global e interessar o leitor.
Na sua etimologia, o verbo introduzir deriva de introducere (intro = dentro; duce = levar), que significa
levar para dentro. Se o foco do nosso texto é o convencimento de um leitor, já sabemos quem deve ser levado
para dentro de que lugar. Despertando o interesse da banca já no primeiro parágrafo, você cumpre a ideia da
própria introdução, de “levar o leitor para dentro do texto”. Para alcançá-la, utilizamos duas funções.

Funções e objetivos:
Como acabamos de ver, uma introdução minimamente eficiente deve revelar apenas o necessário para
situar o leitor no texto, estimulando-o a prosseguir com a leitura. Para que isso aconteça, o parágrafo deve
conter os dois aspectos anteriormente mencionados:
a) A explicitação do tema, ressaltando a relevância da questão em debate. Essa função é sobremaneira
importante, uma vez que é a partir dela que o enunciador revela para a banca ter compreendido
integralmente a proposta.
b) A sugestão de uma abordagem para o tema, especificando qual o ponto de vista a ser defendido ao longo
do texto, ou seja, sua tese.
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Elaboração de uma tese
A melhor forma de cumprir a segunda função, de direcionamento, é elaborar uma linha de raciocínio.
Para isso, podemos construir uma frase-tese. A tese é responsável por apresentar a opinião global do texto.
Isso, de certa forma, já justifica a sua presença na introdução, que deve levar o leitor para dentro da redação.
Se pudéssemos reduzir o texto a um único período, sobraria a sua essência, a sua ideia principal. Essa ideia
é a tese.
Observe o parágrafo, sobre a redução da maioridade penal no Brasil:

Impunidade. Esse é o sentimento que leva grande parte dos brasileiros a defender a redução da
maioridade penal para 16 anos. O estado de violência no qual estamos inseridos, somado à frequente
associação de menores aos atos de violência expostos pela mídia, gera um desejo de vingança, que se
consuma com a prisão desses transgressores das regras morais que regem a sociedade. Entretanto,
estudiosos e entidades internacionais condenam essa proposta, alegando que não reduz a criminalidade.
Para compreender - e superar - essa discussão, é importante analisar os fatores políticos, econômicos e
sociais que sustentam a problemática no Brasil.
Note que não há um posicionamento bem definido. O texto apenas diz que, durante o
desenvolvimento, analisaremos diversos fatores a fim de alcançarmos uma conclusão. Essa é uma
apresentação perigosa, uma vez que, na introdução, não tem direcionamento, linha de raciocínio. Observe,
agora, o mesmo parágrafo, com uma tese bem elaborada:

Impunidade. Esse é o sentimento que leva grande parte dos brasileiros a defender a redução da
maioridade penal para 16 anos. O estado de violência no qual estamos inseridos, somado à frequente
associação de menores aos atos de violência expostos pela mídia, gera um desejo de vingança, que se
consuma com a prisão desses transgressores das regras morais que regem a sociedade. Entretanto,
estudiosos e entidades internacionais condenam essa proposta, alegando que não reduz a criminalidade.
Devemos, então, analisar os dois extremos para resolver esse impasse e encontrar a melhor forma de mostrar
que diminuir a maioridade não é o caminho mais interessante.
Perceba que, nesse outro exemplo, já há um posicionamento: o autor defenderá a manutenção da
idade penal. Dessa forma, fica mais fácil convencer o leitor, que, desde a introdução, já sabe o que será
defendido pelo autor do texto.

Tese analítica ou organizadora
Neste modelo, apresentamos, separadamente, os argumentos que serão desenvolvidos ao longo do
texto. Se seu texto tem 3 parágrafos de desenvolvimento, sua tese precisa ter três partes. Se seu texto tem 2
parágrafos de desenvolvimento, sua tese precisa ter duas partes. Isso significa que cada informação
apresentada na tese precisa aparecer com desenrolar do texto. Veja:
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Certa vez, Paulo Freire, importante educador e filósofo brasileiro, destacou a necessidade de a leitura
ser um ato de amor. Em outra ocasião, Jorge Luis Borges, poeta argentino, apontou o ato de ler como uma
forma de felicidade. De fato, durante séculos, tal atividade foi fonte de conhecimento e desenvolvimento da
sociedade, trazendo importantes ensinamentos a quem a tinha como um hábito. Entretanto, nos dias de hoje,
tal avidez tem perdido seu espaço no meio social, vítima de uma falta de incentivo por parte dos setores
responsáveis por criá-lo (1) e do próprio mercado, que desestimula um hábito crucial na vida da população
(2).
Note que há um posicionamento global no texto: o hábito da leitura perdeu seu espaço nos dias de
hoje. Para fundamentar essa ideia, o autor apresenta, então, dois argumentos, em duas camadas da
sociedade que, de alguma forma, têm responsabilidade na criação desse hábito: a escola (1) e o mercado (2).
No desenvolvimento, cada um desses argumentos será “desembrulhado”, em busca de um convencimento já
citado algumas vezes.

Tese sintética ou sugestiva
Temos, aqui, um modelo de tese um pouco mais elaborado, mas que precisa de um bom
planejamento de texto, de forma que o desenvolvimento dê conta dos argumentos apresentados. A tese com
sugestão dos pontos de vista aparece quando, por meio de uma palavra ou expressão-chave, o autor sugere
o seu posicionamento. Veja um exemplo já apresentado, sobre a redução da maioridade penal no Brasil.

Impunidade. Esse é o sentimento que leva grande parte dos brasileiros a defender a redução da
maioridade penal para 16 anos. O estado de violência no qual estamos inseridos, somado à frequente
associação de menores aos atos de violência expostos pela mídia, gera um desejo de vingança, que se
consuma com a prisão desses transgressores das regras morais que regem a sociedade. Entretanto,
estudiosos e entidades internacionais condenam essa proposta, alegando que não reduz a criminalidade.
Nesse sentido, convém analisar dados que deixem de lado a emoção e levem em consideração a razão,
necessária em uma decisão importante como essa.
É fácil perceber um posicionamento contrário à redução da maioridade penal. Porém, diferentemente
do parágrafo anterior, o que foi apresentado agora não divide a tese em argumentos bem organizados. Ele
deixa, apenas, o ponto de vista sugerido.
Podemos, também, sugerir um direcionamento por meio de uma pergunta retórica. Veja o parágrafo,
sobre a livre manifestação de ideias e seus limites hoje.

A eleição presidencial de 1989 ficou marcada pelo fervoroso embate entre os candidatos Brizola e
Maluf. As ofensas herdadas do período ditatorial permaneceram ao longo de todos os encontros e chegaram
à boca do povo. 25 anos depois, nada foi diferente: os debates presidenciais mostraram o quanto as palavras
podem definir posições, e, desta vez, não chegaram só à boca do povo, mas também aos dedos, às redes
sociais. Diante da falta de respeito em qualquer assunto e local, é válido refletir: há mesmo limites na liberdade
de expressão no mundo de hoje?
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Note que há uma palavra que torna possível a sugestão do ponto de vista: mesmo. Se não houvesse
o mesmo, a pergunta apresentada no fim do parágrafo seria apenas uma questão sem resposta, não
configurando uma tese. A palavra colocada faz toda a diferença: mostra que, para o autor, não há limites, hoje,
na liberdade de expressão.

Estratégias de contextualização da proposta
Embora tendam ao infinito, há alguns modelos bem interessantes de contextualização do tema. De
fato, quando o aluno pergunta "qual a melhor estratégia para falar desse tema”, milhares de ideias podem vir
à cabeça, mas, na falta de algo mais concreto, vamos apresentar algumas que podem ajudar.
1- Apresentação literal ou tradicional do tema
Tema: Os efeitos do Marco Civil da Internet na liberdade de expressão e privacidade dos brasileiros.

Em 2014, foi aprovado o Marco Civil da Internet, lei que atua sobre as principais problemáticas
existentes na rede, buscando uma navegação segura e produtiva por parte dos cidadãos. Dentre os objetivos
da lei, a garantia de liberdade de expressão e de privacidade são os principais pontos. Entretanto, em uma
sociedade de perda dos limites da livre manifestação de ideias e de crimes virtuais, é crucial perceber que
tais resoluções propostas pelo Marco podem trazer consequências negativas para a Internet e seus usuários,
como o agravamento de tais problemas já existentes na contemporaneidade.
2- Apresentação histórica do tema
Tema: Os limites da liberdade de expressão no mundo de hoje.

A eleição presidencial de 1989 ficou marcada pelo fervoroso embate entre os candidatos Brizola e
Maluf. As ofensas herdadas do período ditatorial permaneceram ao longo de todos os encontros e chegaram
à boca do povo. 25 anos depois, nada foi diferente: os debates presidenciais mostraram o quanto as palavras
podem definir posições, e, desta vez, não chegaram só à boca do povo, mas também aos dedos, às redes
sociais. Diante da falta de respeito em qualquer assunto e local, é válido refletir: há mesmo limites na liberdade
de expressão no mundo de hoje?
3- Apresentação cultural
Tema: O hábito da leitura.

Certa vez, Paulo Freire, importante educador e filósofo brasileiro, destacou a necessidade de a leitura
ser um ato de amor. Em outra ocasião, Jorge Luis Borges, poeta argentino, apontou o ato de ler como uma
forma de felicidade. De fato, durante séculos, tal atividade foi fonte de conhecimento e desenvolvimento da
sociedade, trazendo importantes ensinamentos a quem a tinha como um hábito. Entretanto, nos dias de hoje,
tal avidez tem perdido seu espaço no meio social, vítima de uma falta de incentivo por parte dos setores
responsáveis por criá-lo e do próprio mercado, que desestimula um hábito crucial na vida da população.
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4- Apresentação jornalística
Tema: A questão dos refugiados no mundo de hoje.

Uma imagem, recentemente, tomou conta das mídias do mundo inteiro: a de uma criança síria
encontrada morta numa praia turca, como resultado de uma tentativa de sua família de fugir do país de
origem, em conflito. Essa cena chocante representa uma situação trágica enfrentada por muitas pessoas que
tentam fugir dos infernos na terra que seus países se tornaram por conta de guerras, ditaduras, embates
religiosos. No entanto, se por um lado algumas nações se mostram dispostas a ajudar a resolver esse
problema, outras, se esquivam da responsabilidade, causando um grande desequilíbrio.
5- Apresentação por conceituação
Tema: A importância da família.

Em sua etimologia, educar significa elevar, conduzir a um patamar superior. No contexto
contemporâneo, a condução do indivíduo a um plano mais elevado depende de diversos elementos, seja a
escola, seja o meio social, seja a índole de cada um. No entanto, tudo indica que um fator é mais essencial
que todos os outros: a presença da família.
Dica: Uso da interdisciplinaridade
Em uma redação de vestibular que pede dos alunos certa informatividade e capacidade de conectar
os diversos conhecimentos adquiridos ao longo do Ensino Médio, é fundamental o uso da
interdisciplinaridade. Por isso, aproveite a sua Filosofia, a sua Sociologia, a História, Geografia, Química,
Física, Biologia, Matemática e até o Português e faça boas conexões! Veja um exemplo interessante, no qual
unimos redação e Literatura:

Na obra literária “Vidas Secas”, de Graciliano Ramos, é perceptível o contínuo anseio pela
sobrevivência humana, a fim de obter um direito universal inquestionável: a água. A escassez desse bem
hídrico tornou-se um problema atemporal e aflige a sociedade contemporânea à medida que sua demanda e
consumo aumentam. Assim, torna-se imprescindível alterar esse uso desregulado e combater a desigualdade
na obtenção de tal recurso.
Fórmulas Desgastadas
Já foi dito que uma “pitada” de originalidade é sempre bem-vinda em qualquer redação, conferindo
uma espécie de bônus (em termos de nota) ao enunciador. Do mesmo modo, evitar construções previsíveis,
se não permite ganhos, ao menos evita perdas. Por isso, procure ao máximo evitar construções com formato
clichê, como “Desde a Antiguidade, o homem (...)” ou “A humanidade, desde os primórdios, (...)”. Esse tipo
de alusão, além de desgastada, não revela qualquer tipo de base cultural do aluno, já que as referências são
extremamente genéricas ou inexatas.
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Resumo
Levando em consideração o parágrafo a seguir, responda:
Em ‘’A literatura e a formação do homem’’, o sociólogo e professor Antônio Cândido fala sobre a função
humanizadora da literatura considerando as suas três funções: a psicológica, a formativa de tipo
educacional e a de conhecimento de mundo e de ser. Nesse sentido, ela é indispensável a quem quer que
seja, pois contribui não somente com o enriquecimento intelectual e cultural, mas também desenvolve o
senso crítico e amplia a visão de sociedade.

1.

Sobre qual tema a introdução fala?

2.

Que trecho apresenta a contextualização do tema?

3.

Que trecho mostra o posicionamento do texto?

Leia a introdução a seguir, sobre o tema "A cordialidade brasileira e suas consequências em questão no
século XXI":
Em sua obra “A casa e a rua”, Roberto DaMatta revisita a ideia do homem cordial ao mostrar que, na teoria, o
ambiente privado é o lugar do uso da emoção acima da razão, enquanto, no meio público, a moral, as leis
coletivas regem o indivíduo. É possível, por meio de sua produção, discutir a cordialidade brasileira e seus
efeitos hoje.

4.

O parágrafo está completo, do ponto de vista das duas funções da introdução?

5.

Identifique a estratégia de contextualização utilizada no trecho.

Leia o parágrafo a seguir:

No drama “Preciosa”, que se passa em 1987, a personagem Claireece comprova que, há 29 anos, os
Estados Unidos já discutiam o tão perigoso bullying. Violentada pelo pai e negligenciada pela mãe, a menina
de 16 anos, já com um filho, ainda precisava lidar com os duros deboches em sala de aula, alimentando o
seu isolamento e, consequentemente, o distanciamento do aprendizado escolar. No Brasil, a realidade não é
diferente; porém, a verdadeira preocupação só chegou às instituições de ensino em 2016, ano em que a
prevenção e o combate à prática virou lei no país. Isso confirma que, diferentemente da situação norteamericana, a luta aqui é recente e precisa ser valorizada, tanto no ambiente escolar quanto no familiar.

6.

Identifique, no parágrafo, a contextualização e a estratégia apresentadas pelo autor.

7.

Sabendo como se constrói uma tese, mostre que trecho define o posicionamento do texto e que
estratégia foi utilizada na sua formulação.
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8.

Que outra estratégia poderia ter sido utilizada nessa mesma temática?

Analise o parágrafo para resolver as questões 9 a 11:

Na obra “Dom Quixote”, do escritor Miguel de Cervantes, o personagem Alonso Quijano cultivava o
prazer pela leitura e explorava sua inclinação imaginária ao projetar seus sonhos, temores e emoções para o
mundo fictício. Assim como ocorre com Alonso, as crianças também usufruem da fantasia e, a partir dela,
criam novas visões e questionamentos; neste contexto, a literatura contribui na construção da formação
infantil. No entanto, um empecilho ao desenvolvimento dos pequenos é que nem sempre há o estímulo à
leitura, ficando clara a necessidade de alterações.

9.

Sabendo que a introdução é exemplar, identifique elementos que a tornaram um parágrafo nota mil.

10. Identifique outras duas estratégias de contextualização que poderiam ser utilizadas em um tema sobre
"a importância da literatura na formação da criança".

11. Suponha que você, aluno, tenha decidido defender a ideia de que a literatura, hoje, tem sido muito

valorizada nas escolas e, consequentemente, entre as crianças. Formule uma tese com esse
posicionamento.

Leia o parágrafo a seguir e faça o que se pede.

No ano de 2010 elegeu-se como líder maior da nação brasileira a presidenta Dilma Rousseff. A faixa
presidencial que ela ostenta desde então, representa, simbolicamente, o empoderamento da mulher - algo
impensável há décadas atrás. Com isso, o mesmo povo que a colocou no poder é capaz de produzir
vergonhosa estatística: índices crescentes de violência contra o sexo feminino. Analisar as causas dessa
prática hedionda é o primeiro passo para reverter este triste quadro.

12. Identifique a tese presente no fragmento acima.
13. Como você já deve imaginar, um bom parágrafo não vem, apenas, de uma utilização perfeita de suas

estruturas, mas também de alguns outros fatores, como linguagem, vocabulário e, principalmente, a
modalidade escrita. Nesse contexto, analise o parágrafo acima e identifique problemas que, em uma
avaliação mais detalhada, possam prejudicar a nota do autor.

14. Reconhecidos os erros, reescreva o parágrafo e dê a ele um conteúdo nota mil.
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Gabarito
1. O tema fala sobre o papel da literatura na nossa formação, hoje.
2. De "Em 'A literatura'" até "e de ser".
3. De "Nesse sentido" até "de sociedade".
4. Não. Apesar de apresentar uma contextualização, não há posicionamento claro. É, portanto, expositivo.
5. A contextualização é cultural, uma vez que usa a obra de Roberto Da Matta na apresentação do tema.
6. A contextualização termina em "lei no país" e tem como estratégia a utilização de um filme, sendo,
portanto, reconhecida como cultural.
7. A tese, a partir de "isso confirma", tem construção de maneira analítica, visto que apresenta, na sua
formulação, os dois argumentos a serem defendidos no desenvolvimento: o que de (1) a escola e (2) a
família têm papel na resolução do problema.
8. O aluno poderia apresentar uma análise histórica da ideia de bullying nas escolas, comparando a sua
presença nesse meio ontem e hoje.
9. Além do cuidado gramatical, o parágrafo apresenta uma contextualização muito interessante, levando em
consideração a história e os desafios de Dom Quixote, além de uma tese bem construída e clara.
10. Dados sobre o hábito de leitura entre as crianças poderiam ser interessantes na contextualização. Além
disso, o aluno poderia criar uma comparação entre a forma como a leitura é levada em consideração aqui,
no Brasil, e fora do país (e os resultados disso).
11. Um exemplo de tese seria: Percebe-se, então, que, já muito valorizada na escola e entre as crianças, a
literatura só tem a acrescentar na vida daqueles que têm o hábito de conviver com ela.
12. O trecho que apresenta a opinião do autor é “o mesmo povo que a colocou no poder é capaz de produzir

vergonhosa estatística: índices crescentes de violência contra o sexo feminino.”

13. Há problemas de escolha vocabular (elegeu-se, em vez de foi eleita), redundância (há anos atrás), uso
errado do pronome demonstrativo (este, em vez de esse) e outros.
14. No ano de 2011, tomou posse como líder maior da nação brasileira a candidata Dilma Rousseff. A faixa
presidencial que ela ostenta desde então representa, simbolicamente, o empoderamento da mulher - algo
impensável décadas atrás. Contudo, o mesmo povo que a colocou no poder é capaz de produzir
vergonhosa estatística: índices crescentes de violência contra o sexo feminino. Analisar as causas dessa
prática hedionda é o primeiro passo para reverter esse triste quadro.

8

Filosofia / Sociologia
Marx e o trabalho
Resumo
Filosofia de caráter revolucionário
Diferente da grande maioria dos filósofos que o precederam, Marx não acreditava que o principal
objetivo da filosofia era explicar a realidade, mas sim transformá-la. Por isso seu pensamento é chamado de
filosofia da práxis (“práxis”, em grego, significa “ação”). Um dos grandes teóricos do socialismo científico,
Marx acreditava que o objetivo supremo da autêntica filosofia é fornecer os conhecimentos necessários para
a realização da revolução social.
“Até agora os filósofos se preocuparam em interpretar o mundo de maneiras diferentes. O que importa,
porém, é transformá-lo” (11ª Tese contra Feuerbach)

Materialismo histórico
Tese central de toda a filosofia marxista, o materialismo histórico consiste na afirmação de que todos
os elementos da vida de uma sociedade se reduzem, em última análise, às suas condições materiais. Em
outras palavras, para Marx, toda sociedade humana se explica, no fim das contas, por sua estrutura
econômica, pelo modo como é organizado seu sistema produtivo. Assim, todos os fenômenos sociais de uma
dada civilização, como a arte, a política, a religião, a cultura, a medicina, o direito, o vestuário, etc., seriam tão
somente reflexos, diretos ou indiretos, do modo de produção vigente em tal sociedade. Sendo o trabalho a
atividade mais fundamental do homem, já que ligada à sua própria sobrevivência, também a economia, que é
a organização do trabalho em sociedade, seria a atividade mais básica do corpo social. Não à toa, Marx é
tachado como um pensador economicista
“O resultado geral a que cheguei e que, uma vez obtido, serviu de fio condutor aos meus estudos, pode
resumir-se assim: na produção social da sua vida, os homens contraem determinadas relações necessárias
e independentes da sua vontade, relações de produção que correspondem a uma determinada fase de
desenvolvimento das suas forças produtivas materiais. O conjunto dessas relações de produção forma a
estrutura econômica da sociedade, a base real sobre a qual se levanta a superestrutura jurídica e política e à
qual correspondem determinadas formas de consciência social. O modo de produção da vida material
condiciona o processo da vida social, política e espiritual em geral. Não é a consciência do homem que
determina o seu ser, mas, pelo contrário, o seu ser social é que determina a sua consciência” (Prefácio para
a Crítica da Economia Política)

Luta de classes
Convencido de que o elemento central para a explicação da sociedade é a economia, Marx se dispôs a
passar um bom tempo estudando sistemas econômicos. Sua conclusão foi de que, ao longo da história, o
trabalho e os frutos do trabalho nunca foram divididos de modo igualitário. Em outras palavras, desde a préhistória, todas as sociedades humanas sempre se estruturaram em termos de grupos econômicos diversos,
de classes sociais distintas. Assim, aos membros das classes superiores sempre coube o bônus; às classes
inferiores, o ônus; aos primeiros, o domínio; aos segundos, o serviço; a uns, o poder; a outros, a submissão.
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“A história de toda sociedade existente até hoje tem sido a história das lutas de classes. Homem livre
e escravo, patrício e plebeu, senhor e servo, mestre de corporação e companheiro, numa palavra, o opressor
e o oprimido permaneceram em constante oposição um ao outro, levada a efeito numa guerra ininterrupta,
ora disfarçada, ora aberta, que terminou, cada vez, ou pela reconstituição revolucionária de toda a sociedade
ou pela destruição das classes em conflito. Desde as épocas mais remotas da história, encontramos, em
praticamente toda parte, uma complexa divisão da sociedade em classes diferentes, uma gradação múltipla
das condições sociais. Na Roma Antiga, temos os patrícios, os guerreiros, os plebeus, os escravos; na Idade
Média, os senhores, os vassalos, os mestres, os companheiros, os aprendizes, os servos; e, em quase todas
essas classes, outras camadas subordinadas. A sociedade moderna burguesa, surgida das ruínas da
sociedade feudal, não aboliu os antagonismos de classes. Apenas estabeleceu novas classes, novas
condições de opressão, novas formas de luta em lugar das velhas. No entanto, a nossa época, a época da
burguesia, possui uma característica: simplificou os antagonismos de classes. A sociedade global divide-se
cada vez mais em dois campos hostis, em duas grandes classes que se defrontam – a burguesia e o
proletariado” (Manifesto do Partido Comunista).
Como se sabe, para Marx, o elemento que propicia as transformações sociais, o motor da história é
a luta de classes. No sistema econômico em que vivemos, no chamado capitalismo, tal luta se dá entre duas
classes sociais opostas: a burguesia e o proletariado. De modo simples, podemos dizer que a grande
diferença entre essas duas classes sociais é que, enquanto a burguesia possui os meios de produção (ou
seja, todos os elementos não-humanos que são necessários para a produção, tais como o espaço físico, o
fornecimento de energia elétrica, os materiais de trabalho, etc.), por sua vez, o proletariado possui unicamente
sua força de trabalho, isto é, sua capacidade de exercer atividades produtivas, sejam mentais ou físicas. No
capitalismo, o que há é uma relação de troca entre essas duas classes. Os trabalhadores, os proletários,
precisando sobreviver, vendem aos burgueses uma parte da sua força de trabalho, em troca de uma quantia
em dinheiro, denominada salário. Por seu turno, ao pagar salários, os empresários, os burgueses põem suas
empresas em funcionamento, de onde obtém rendimentos para si.

Trabalho e Mais-valia
Do ponto de vista de Marx, o modelo de trabalho assalariado é injusto e promove uma exploração, pois,
segundo ele, na prática, quem realiza todo o trabalho são os proletários, quem produziu a riqueza foram os
trabalhadores, mas eles nunca ficam com todo o lucro. Dentre a quantia de riqueza que uma empresa lucra,
o burguês sempre tira uma quota de dinheiro para si. Esse valor a mais que o burguês toma do lucro é
chamado por Marx de mais-valia. Do ponto de vista marxista, a mais-valia é sempre um roubo, pois o burguês
está tomando algo que pertence aos trabalhadores. Vemos assim que as classes sociais no capitalismo são
interdependentes, uma não vive sem a outra, mas ambas ocupam posições diferentes. Uma é exploradora,
outra a explorada, uma é opressora e a outra oprimida.

Reificação
Explorado e roubado, para Marx, o operário sofre no capitalismo um processo de reificação
(“coisificação”). Seu salário, aquilo com que irá sustentar a si e aos seus, passa a ser definido simplesmente
pela lei da oferta e da procura, tal como se ele mesmo fosse um produto qualquer. No mesmo sentido, o
proletário vivencia no capitalismo uma experiência que Marx chama de alienação. Tal experiência consiste no
fato de que o trabalhador perde qualquer identificação com seu próprio trabalho, passando a ver no trabalho

2

Filosofia / Sociologia
não a grande atividade de que o homem é capaz e que o torno superior aos animais, mas apenas um meio de
subsistência, do qual se tira um salário no fim do mês. Como, para Marx, o trabalho é a atividade humana
mais importante, ao alienar-se do trabalho, o homem acaba por alienar-se de si mesmo.

Alienação
“O que constitui a alienação do trabalho? Primeiramente, ser o trabalho externo ao trabalhador, não
fazer parte de sua natureza, e por conseguinte, ele não se realizar em seu trabalho mas negar a si mesmo, ter
um sentimento de sofrimento em vez de bem-estar, não desenvolver livremente suas energias mentais e
físicas mas ficar fisicamente exausto e mentalmente deprimido. O trabalhador, portanto, só se sente à
vontade em seu tempo de folga, enquanto no trabalho se sente contrafeito. Seu trabalho não é voluntário,
porém imposto, é trabalho forçado. Ele não é a satisfação de uma necessidade, mas apenas um meio para
satisfazer outras necessidades. Seu caráter alienado é claramente atestado pelo fato, de logo que não haja
compulsão física ou outra qualquer, ser evitado como uma praga. O trabalho exteriorizado, trabalho em que
o homem se aliena a si mesmo, é um trabalho de sacrifício próprio, de mortificação. Por fim, o caráter
exteriorizado do trabalho para o trabalhador é demonstrado por não ser o trabalho dele meso mas trabalho
para outrem, por no trabalho ele não se pertencer a si mesmo mas sim a outra pessoa.” (Manuscritos
econômico-filosóficos)

Socialismo
O único meio de solução das contradições do capitalismo seria, de acordo com Marx, através de uma
revolução proletária que, destruindo o sistema econômico vigente, extinguisse com a propriedade privada dos
meios de produção e fizesse das empresas uma propriedade comum, de onde todos seriam operários, mas
de onde todos também seriam donos.

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui
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Exercícios
1.

Observe o trecho da música “Admirável Gado Novo”, de Zé Ramalho, e perceba que sua análise pode
nos levar a discutir o conceito de alienação.
O povo foge da ignorância
Apesar de viver tão perto dela
E sonha com melhores tempos idos
Contemplam essa vida numa cela...
Espera nova possibilidade
De ver este mundo se acabar
A Arca de Noé, o dirigível
Não voam nem se pode flutuar
Seguindo o pensamento de Karl Marx, veremos que a alienação se dá em uma situação determinada
que gera toda uma gama de desdobramentos e consequências. Tal situação ocorre na esfera

2.

a)

religiosa, por meio das concepções escatológicas.

b)

cientifica, com a ampliação do conhecimento.

c)

política, por meio da organização partidária.

d)

cultural, com o avanço da cultura de massa.

e)

produtiva, a partir das relações de produção.

O século XIX foi marcado pelo surgimento de correntes de pensamento que contestavam o modelo
capitalista de produção e propunham novas formas de organizar os meios de produção e a distribuição
de bens e riquezas, buscando uma sociedade que se caracterizasse pela igualdade de oportunidades.
No que diz respeito a essas correntes, assinale a afirmação verdadeira.
a)

O socialismo cristão buscava aplicar os ensinamentos de Cristo sobre amor e respeito ao próximo
aos problemas sociais gerados pela industrialização, mas apesar de vários teóricos importantes
o defenderem, a Igreja o rejeitou através da Encíclica Rerum Novarum, lançada pelo Papa Leão XIII.

b)

No socialismo utópico, a doutrina defendida por Robert Owen e Charles Fourrier, prevaleciam as
ideias de transformar a realidade por meio da luta de classes, da superação da mais valia e da
revolução socialista.

c)

O socialismo científico proposto por Karl Marx e Friedrich Engels, através do manifesto Comunista
de 1848, defendia uma interpretação socioeconômica da história dos povos, denominada
materialismo histórico.

d)

O anarquismo do russo Mikhail Bakunin defendia a formação de cooperativas, mas não negava a
importância e a necessidade do Estado para a eliminação das desigualdades.
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3.

TEXTO I
Cidadão
Tá vendo aquele edifício, moço?
Ajudei a levantar
Foi um tempo de aflição
Eram quatro condução
Duas pra ir, duas pra voltar
Hoje depois dele pronto
Olho pra cima e fico tonto
Mas me vem um cidadão
E me diz desconfiado
“Tu tá aí admirado
Ou tá querendo roubar?”
Meu domingo tá perdido
Vou pra casa entristecido
Dá vontade de beber
E pra aumentar meu tédio
Eu nem posso olhar pro prédio
Que eu ajudei a fazer.
BARBOSA, L. ln: ZÊ RAMALHO. 20 Super Sucessos.Rio de Janeiro: Sony Music, 1999 (fragmento).

TEXTO II
O trabalhador fica mais pobre à medida que produz mais riqueza e sua produção cresce em força e
extensão. O trabalhador torna-se uma mercadoria ainda mais barata à medida que cria mais bens. Esse
fato simplesmente subentende que o objeto produzido pelo trabalho, o seu produto, agora se lhe opõe
como um ser estranho, como uma força independente do produtor.
MARX, K. Manuscritos econômicos-filosóficos(Primeiro manuscrito).São Paulo: Boitempo Editorial, 2004 (adaptado).

Com base nos textos, a relação entre trabalho e modo de produção capitalista é
a)

baseada na desvalorização do trabalho especializado e no aumento da demanda social por novos
postos de emprego.

b)

fundada no crescimento proporcional entre o número de trabalhadores e o aumento da produção
de bens e serviços.

c)

estruturada na distribuição equânime de renda e no declínio do capitalismo industrial e tecnocrata.

d)

instaurada a partir do fortalecimento da luta de classes e da criação da economia solidária.

e)

derivada do aumento da riqueza e da ampliação da exploração do trabalhador.
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4. “I. Burgueses e proletários. A história de todas as sociedades até hoje existente é a história das lutas de
classes. Homem livre e escravo, patrício e plebeu, senhor feudal e servo, mestre de corporação e
companheiro, em resumo, opressores e oprimidos, em constante oposição, têm vivido numa guerra
ininterrupta, ora franca, ora disfarçada; uma guerra que terminou sempre ou por uma transformação
revolucionária da sociedade inteira, ou pela destruição das classes em conflito”
MARX, Karl. ENGELS, Friedrich. Manifesto Comunista. São Paulo: Boitempo, 2010, p. 40.

Assinale a alternativa CORRETA: para Karl Marx (1818-1883) como se originam as classes sociais?

5.

a)

As classes sociais se originam da divisão entre governantes e governados.

b)

As classes sociais se originam da divisão entre os sexos.

c)

As classes sociais se originam da divisão entre as gerações.

d)

As classes sociais se originam da divisão do trabalho.

e)

As classes sociais se originam da divisão das riquezas.

Algumas pessoas conseguem mais do que outras nas sociedades – mais dinheiro, mais prestígio, mais
poder, mais vida, e tudo aquilo que os homens valorizam. Tais desigualdades criam divisões na
sociedade – divisões com respeito a idade, sexo, riqueza, poder e outros recursos. Aqueles no topo
dessas divisões querem manter sua vantagem e seu privilégio; aqueles no nível inferior querem mais e
devem viver em um estado constante de raiva e frustração [...]. Assim, a desigualdade é uma máquina
que produz tensão nas sociedades humanas. É a fonte de energia por trás dos movimentos sociais,
protestos, tumultos e revoluções. As sociedades podem, por um período de tempo, abafar essas forças
separatistas, mas, se as severas desigualdades persistem, a tensão e o conflito pontuarão e, às vezes,
dominarão a vida social.
TURNER, Jonathan H. Sociologia: Conceitos e aplicações. São Paulo: Pearson, 2000. p. 111. (Adaptado).

A observação da figura e a leitura do texto permitem inferir:
a)

no plano social, a igualdade humana está explícita em dois setores bem definidos: na Justiça,
segundo a qual todos são iguais perante a lei, e na educação, em que todos devem ter
oportunidades iguais; essas práticas são vivenciadas pela sociedade brasileira.

b)

segundo Karl Marx, aqueles que possuem ou controlam os meios de produção têm poder, sendo
capazes de manipular os símbolos culturais através da criação de ideologias que justifiquem seu
poder e seus privilégios.

c)

a estratificação de classes existe quando renda, poder e prestígio são dados igualmente aos
membros de uma sociedade, gerando, portanto, grupos culturais, comportamentais e
organizacionais semelhantes.

d)

a estratificação, na visão de Karl Marx, mostra que a luta de classes não se polariza entre o ter e o
não ter e envolve mais do que a ordem econômica.
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6.

Para Marx, diante da tentativa humana de explicar a realidade e dar regras de ação, é preciso considerar
as formas de conhecimento ilusório que mascaram os conflitos sociais. Nesse sentido, a ideologia
adquire um caráter negativo, torna-se um instrumento de dominação na medida em que naturaliza o
que deveria ser explicado como resultado da ação histórico-social dos homens, e universaliza os
interesses de uma classe como interesse de todos. A partir de tal concepção de ideologia, constata-se
que
a)

a sociedade capitalista transforma todas as formas de consciência em representações ilusórias
da realidade conforme os interesses da classe dominante.

b)

ao mesmo tempo que Marx critica a ideologia ele a considera um elemento fundamental no
processo de emancipação da classe trabalhadora.

c)

a superação da cegueira coletiva imposta pela ideologia é um produto do esforço individual
principalmente dos indivíduos da classe dominante.

d)

a frase “o trabalho dignifica o homem” parte de uma noção genérica e abstrata de trabalho,
mascarando as reais condições do trabalho alienado no modo de produção capitalista.

7.

Marx e Engels, em seu Manifesto do Partido Comunista consideram que “a nossa época, a época da
burguesia, caracteriza-se por ter simplificado os antagonismos de classes. A sociedade divide-se
cada vez mais em dois vastos campos opostos, em duas grandes classes diametralmente opostas: a
burguesia e o proletariado.”
Disponível em: http://www.culturabrasil.org/manifestocomunista.htm

Em vista disso, assinale a alternativa que define corretamente a burguesia e o proletariado.
a)

Os burgueses utilizam o trabalho escravo para a produção, e o proletariado é desprovido de
liberdade para vender sua força de trabalho.

b)

Os burgueses são proprietários que utilizam da manufatura do proletariado para a produção de
mercadorias, e o proletariado impulsiona o desenvolvimento da manufatura.

c)

Os burgueses são os grandes proprietários de terras, e o proletariado detém o poder social e
econômico.

d)

Os burgueses são os detentores dos meios de produção, e o proletariado vende sua força de
trabalho.
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8.

Para entender os conflitos sociais nas sociedades modernas, Karl Marx (1818-1883) defendeu a
importância de estudar como ocorrem as relações entre as diferentes classes sociais de uma
determinada sociedade. De acordo com o professor Everaldo Lorensetti, “Segundo Marx, a burguesia
tomou posse dos meios de produção, enriqueceu e também obteve o controle do Estado [...] criando
leis para proteger a propriedade privada (particular) e manter-se no poder; [...] Enquanto isso, a classe
assalariada (os proletários), sem os meios de produção e voz política na sociedade, transformava-se
em parte fundamental no enriquecimento da burguesia, pois ofereciam mão de obra para as fábricas”
LORENSETTI, E. Sociologia –Ensino Médio, Curitiba, SEED-PR, 2006, p. 44.

De acordo com o texto acima, é correto afirmar:
(01) As classes sociais são grupos humanos formados por pessoas pobres ou por pessoas ricas. A
existência dessas classes na história é determinada pela vontade divina.
(02) O conceito científico de “classes sociais” se refere à existência de grupos humanos compostos
por raças e etnias diferentes e que competem entre si pelo domínio da sociedade.
(04) O conceito de “classes sociais” utilizado por Karl Marx se baseia no estudo das relações sociais
entre proprietários dos meios de produção e trabalhadores assalariados sem a propriedade dos
mesmos meios.
(08) Segundo o enunciado da questão (caput), a classe assalariada ou proletariado pode economizar o
salário que recebe no final do mês e também se tornar proprietária dos meios de produção,
encerrando assim a luta entre as classes sociais.
(16) Segundo o enunciado da questão (caput), a classe assalariada é a responsável pelo
enriquecimento da burguesia, pois é ela que fornece a mão de obra que realiza o trabalho nas
fábricas.
Soma: (

9.

)

Unimontes (2015) Para Karl Marx (1818-1883), no processo produtivo, o trabalhador gera o valor
equivalente a seu salário, que é o tempo de trabalho necessário, mas também cria valor com o tempo
de trabalho excedente, que é apropriado pelo proprietário do capital. Embora o processo de venda da
força de trabalho por um salário apareça como um intercâmbio entre equivalentes, o valor que o
trabalhador pode produzir durante o tempo em que trabalha para aquele que o contrata é um valor
superior àquele pelo qual vende suas capacidades.
Assinale a alternativa que define essa proposição.
a)

Mais-valia.

b)

Modo de produção.

c)

Materialismo histórico.

d)

Trabalho concreto
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10. Fundador do materialismo histórico, Karl Marx (1818-1883) defendia que a tendência do modo
capitalista de produção é separar cada vez mais o trabalhador e os meios de produção. Na perspectiva
teórica de Marx, é INCORRETO afirmar que
a)

a sociedade capitalista é a fase final da história da humanidade, em que as classes sociais –
especialmente o proletariado – desenvolvem toda sua potencialidade por meio da revolução
tecnológica, assegurando mais liberdade aos indivíduos modernos.

b)

o postulado básico do marxismo é o determinismo econômico, segundo o qual as condições
econômicas são fundamentais no desenvolvimento da sociedade.

c)

a divisão social do trabalho reproduz modos de segmentação da sociedade, resultando em
desigualdades e exploração de uma classe social sobre a outra.

d)

a procura do lucro é intrínseca ao capitalismo, cujo objetivo do capital não é apenas satisfazer
determinadas necessidades, mas produzir mais-valia.
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Gabarito
1.

E
A alienação se dá na exclusão do trabalhar do processo produtivo.Ele não decide o que produzir, não
conhece todo processo e muitas vezes nem pode consumir o que produz. o trabalhar oferece apenas
sua força de trabalho, sendo assim reificado pelo sistema.

2.

C
Marx pretendia interpretar a história do homem à luz do materialismo histórico ou seja, tratando a
economia como base da história de qualquer sociedade.

3.

E
Como o trabalhador é alienado do processo produtivo, o aumento de riquezas produzidas não diminuem
a desigualdade social, o contrário, a produção de riqueza é fruto da exploração do trabalhador. Quanto
maior for a riqueza, maior será a exploração.

4.

D
A divisão social é oriunda da divisão do trabalho. Há duas classes: burguesia (donos dos meios de
produção) e proletariado (trabalhadores que vendem sua força de trabalho)

5.

B
Marx acredita que a desigualdade social é fruto da posse desigual dos meios de produção. Sendo assim,
os donos dos meios de produção são capazes de manipular os símbolos culturais por meio da ideologia.

6.

D
Ideologia é o mascaramento da realidade. O homem pensa que está vendo a realidade tal como ela é,
mas na verdade está sendo enganado pela teia ideológica da classe dominante. A frase " o trabalho
dignifica o homem" dá ao proletária a falsa sensação de que o trabalho é uma coisa boa, quando na
verdade ele é explorado e alienado.

7.

D
Embora sejamos muitas vezes confundidos, levados a achar que a diferença entre burgues e proletário
é a riqueza, não foi isso que Marx defendeu. Burguês é o dono do meio de produção; pode ser uma
padaria ou uma multinacional, os dois são burgueses. O proletário é todo indivíduo que vende sua força
de trabalho, seja ele caixa de supermercado ou diretor de uma multinacional. Provavelmente o diretor de
uma grande empresa possui muito mais bens do que o dono de uma padaria de bairro, mas mesmo
assim o primeiro é proletário e o segundo burguês.
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8.

04 e 16
O proletário é aquele não possui os meios de produção e o burguês o que possui. Se um proletário
conseguir comprar um meio de produção, automaticamente ele se torna burguês e a luta de classes
continua. Toda riqueza do Burguês é sempre produzida pelo proletariado que vende sua força de
trabalho.

9.

A
Esse valor a mais que o burguês toma do lucro é chamado por Marx de mais-valia. Do ponto de vista
marxista, a mais-valia é sempre um roubo, pois o burguês está tomando algo que pertence aos
trabalhadores. Vemos assim que as classes sociais no capitalismo são interdependentes, uma não vive
sem a outra, mas ambas ocupam posições diferentes. Uma é exploradora, outra a explorada, uma é
opressora e a outra oprimida.

10. A
Para Marx, a história acontece em um movimento dialético. A burguesia é a tese, o proletariado a antítese
e o socialismo será a síntese. Por tanto o capitalismo não poderá ser a fase final da história da sociedade.
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