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Revisão embriologia 
 

Resumo 

 

A embriogênese humana é o processo de desenvolvimento embrionário humano, estudado desde a formação 

do zigoto até o desenvolvimento completo do feto. Ele ocorre a partir de divisões celulares mitóticas, que 

aumentam o volume do organismo, e de diferenciações celulares, que geram as especializações das células e 

tecidos adultos, durante um período de gestação de aproximadamente 9 meses. 

Após a ovulação do ovócito II, este migra para a região do terço posterior da tuba uterina, onde ocorrerá o 

encontro com os espermatozoides, a finalização da meiose II e a fecundação, com a cariogamina (ou anfimixia, 

que é a fusão dos núcleos do gameta masculino e feminino). Ocorre então a formação do zigoto, uma única 

célula diploide (2n) e nesta se inicia a migração desta célula para o útero, bem como as clivagens, que são 

divisões mitóticas sucessivas. Essas clivagens representam a fase de segmentação, e aumentam o número de 

células (chamadas de blastômeros) do embrião, e ao chegar em aproximadamente 12 a 32 blastômeros, temos 

a formação da mórula. A mórula é um conjunto maciço de células indiferenciadas, apresentando as chamadas 

células tronco totipotentes. Esta etapa dura em média 3 a 4 dias, e na formação da mórula, o zigoto já está no 

útero. 

 
Esquema das etapas iniciais do desenvolvimento embrionário humano, desde a ovulação e fecundação até o início da nidação, descrita 

a seguir. 

 
Na segunda semana de gestação, se inicia a formação da blástula, que nos humanos é chamada de blastocisto, 

e a implantação deste blastocisto na parede do útero. O blastocisto se forma com o aparecimento de uma 

cavidade no interior da mórula, sendo esta cavidade chamada de blastocele, e ele ainda apresenta células tronco 

totipotentes. 
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Quando o blastocisto se fixa na parede do útero, chamamos o processo de nidação. Na mulher, nesta etapa, 

pode ser que haja um leve sangramento, mas não será uma menstruação. A blastoderme, camada de células 

externa do blasticisto, se conecta às células do endométrio, e ocorre o desenvolvimento de outras estruturas 

embrionárias, como a placenta e o cordão umbilical. 

 
Esquema do momento da nidação, com o embrião se conectando à parede do útero. 

 
Após esta etapa o blastocisto, ocorre a invaginação de um dos lados do aglomerado de células e também 

primeira diferenciação dos tecidos embrionários durante a etapa da gastrulação, resultando na formação da 

gástrula. Aqui ocorre a diferenciação dos folhetos do endoderma, mais interno, e ectoderma, mais externo, e 

posteriormente aparecerá a mesoderme, folheto intermediário. A cavidade que surgiu com a invaginação é 

chamada de blastóporo, e nos humanos dará origem ao ânus, enquanto a cavidade formada é chamada de 

arquêntero, também conhecido como intestino primitivo, já que dará origem a estruturas deste sistema. Esta 

etapa acontece até a 3ª semana de gestação. 

 
Vista em três dimensões da blástula, feita com microscopia eletrônica, e cortes mostrando a estrutura de camadas dos folhetos 

embrionários nesta etapa. 
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A partir da 3ª e 4ª semana de gestação, ocorre o processo de neurulação e da organogênese, com a 

diferenciação celular e formação dos órgãos a partir dos folhetos embrionários (tecidos embrionários). Na 

neurulação, uma região do ectoderma chamada de placa neural sofre uma invaginação, dando origem a um 

sulco neural. Quando as bordas dessa dobra se unem, origina-se o tubo neural, que dará origem ao sistema 

nervoso, e as cristas neurais, que darão origem aos nervos e gânglios nervosos. Nos vertebrados, a notocorda 

é uma estrutura que será substituída pela coluna vertebral. 

 
Finalização da etapa de gástrula e início da neurulação 

 

 
Dobra da placa neural para formação do tubo neural, que dará origem ao sistema nervoso 

 
A partir da 4ª semana de gestação, a organogênese continua, inicialmente com a incorporação do saco 

vitelínico ao intestino e com o deslocamento do encéfalo para a região da cabeça. Podemos ver mais 

destacadamente a diferenciação de órgãos internos e sistema nervoso, além de olhos, ouvidos e nariz, desta 4a 

até a 8a semana. 

A tabela a seguir mostra o destino dos folhetos embrionários, ou seja, a partir de qual folheto embrionário se 

origina cada órgão. 
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A partir da 9ª semana de desenvolvimento, apenas a diferenciação e especialização dos tecidos e órgãos 

continua a ocorrer, agora em uma velocidade mais lenta. O embrião se mantém com uma pele fina e pálpebras 

fechadas até a 20ª semana, e deste momento até aproximadamente a 30ª semana, ocorre um desenvolvimento 

mais crítico do sistema respiratório e cardiovascular, com a preparação para o momento do parto, onde a partir 

daí o feto terá que respirar e circular seu sangue sozinho. Neste momento podem nascer fetos prematuros, que 

apesar da necessidade de acompanhamento médico, apresentam uma boa taxa de sobrevivência caso não 

haja complicações ou outros problemas congênitos ou hereditários. O nascimento ocorre após 9 meses, com 

aproximadamente 39 semanas de gestação. 

 
Os gêmeos aparecem na gestação humana de duas formas: 

• Bivitelinos ou dizigóticos: formados a partir da fecundação de dois óvulos, por espermatozoides diferentes. 

Formam os gêmeos fraternos, não idênticos, com o desenvolvimento de dois embriões e duas placentas 

separadas. 

 
 

• Univitelinos ou monozigóticos: formado a partir de uma única fecundação, envolvendo apenas um óvulo e 

um espermatozoide. Formam os gêmeos idênticos, que irão apresentar o mesmo genótipo, e estes 

dividem a mesma placenta. Ocorre quando, ao longo das segmentações e divisões embrionárias até a 

etapa de blástula, grupos de células se dividem, e dão origem a dois indivíduos. 
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Veja no esquema na página a seguir como ocorre o desenvolvimento a cada semana de gestação até a 10ª 

semana. 
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Exercícios 

 

1. Um embrião esférico, constituído por uma única camada de pequenas células que circunda uma 

cavidade preenchida por um líquido, está na fase de: 

a) zigoto. 

b) mórula. 

c) gástrula. 

d) nêurula. 

e) blástula. 

 

 

2. No início do desenvolvimento embrionário dos animais, em geral formam-se os folhetos germinativos ou 

embrionários, dos quais se originam os tecidos do adulto. Com base nessa afirmação e na figura abaixo, 

a estrutura denominada de blastóporo nos animais protostômios e deuterostômios, pode dar origem às 

seguintes estruturas: 

 

 
 

a) Protostômio – boca e ânus; deuterostômio – ânus 

b) Protostômio – celoma; deuterostômio – boca 

c) Protostômio – ânus; deuterostômio – boca e ânus 

d) Protostômio – intestino; deuterostômio – sistema excretor 

e) Protostômio – sistema nervoso; deuterostômio – esôfago 
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3. O zika vírus que assombra o mundo com a ameaça da microcefalia levou quase 70 anos para atravessar 

metade do globo. Mas, em pouco tempo, conquistou um potencial explosivo de disseminação. Sua 

capacidade de se espalhar parece ter aumentado nos últimos tempos, em especial. Uma recente 

pesquisa verificou que, de 35 bebês examinados, 25 (71% do total) tinham microcefalia grave, com o 

perímetro do crânio inferior a 31 centímetros no nascimento. As alterações que decorrem da infecção 

pelo zika vírus ocorrem no período embrionário, período no qual há a formação dos tecidos e dos órgãos 

e onde estão envolvidos três folhetos germinativos: ectoderma, mesoderma e endoderma. 

Nesse contexto, são responsáveis pela formação da notocorda, células ósseas, células do sistema 

nervoso e das células intestinais, respectivamente, os folhetos: 

a) Ectoderma, mesoderma, mesoderma e endoderma. 

b) Mesoderma, mesoderma, ectoderma e endoderma. 

c) Mesoderma, mesoderma, endoderma e ectoderma. 

d) Endoderma, endoderma, mesoderma e ectoderma. 

e) Endoderma, ectoderma, mesoderma e ectoderma. 

 

 

4. O desenvolvimento embrionário corresponde a todas as transformações que o zigoto sofre até que se 

torne um indivíduo. Uma das fases desse desenvolvimento caracteriza-se pela ocorrência de diversas 

divisões e o surgimento de uma estrutura chamada blastômero. Entre as alternativas a seguir, marque 

aquela que apresenta corretamente o nome dessa fase. 

a) Gastrulação. 

b) Neurulação. 

c) Clivagem. 

d) Organogênese. 

e) Gametogênese 

 

 

5. Uma senhora deu à luz dois gêmeos de sexos diferentes. o marido, muito curioso, deseja saber 

informações sobre o desenvolvimento de seus filhos, a partir da fecundação. O médico respondeu-lhe, 

corretamente, que: 

a) dois óvulos foram fecundados por um único espermatozóide.  

b) um óvulo, fecundado por um espermatozóide, originou um zigoto, o qual dividiu-se em dois zigotos, 

formando dois embriões.  

c) um óvulo foi fecundado por dois espermatozóides, constituindo dois embriões. 

d) dois óvulos, isoladamente, foram fecundados, cada um por um espermatozóide, originando dois 

embriões. 

e) o uso de medicamentos durante a gestação causou alterações no zigoto, dividindo-o em dois. 

  



 
 

 

 

8 

Biologia 
 

6. Um dos caminhos escolhidos pelos cientistas que trabalham com clonagens é desenvolver em humanos 

a clonagem terapêutica, principalmente para a obtenção de células-tronco, que são células 

indiferenciadas que podem dar origem a qualquer tipo de tecido. Quanto a este aspecto, as células-tronco 

podem ser comparadas às células dos embriões, enquanto estas se encontram na fase de 

a) mórula.  

b) gástrula.  

c) nêurula.  

d) formação do celoma. 

e) formação da notocorda 

 

 

7. Circula na Internet uma notícia verídica: uma inglesa negra, com ancestrais brancos, deu à luz a duas 

gêmeas em 2005, uma negra e a outra branca. Tanto a mãe, quanto o pai são filhos de casais mistos 

(negro e branco). Sendo as gêmeas filhas do mesmo pai e da mesma mãe, a explicação para este fato é 

que: 

a) dois espermatozóides fecundaram cada um, um óvulo, formando embriões que se desenvolveram 

independentemente e simultaneamente no mesmo útero.  

b) um só espermatozóide fecundou um óvulo, que se dividiu posteriormente formando gêmeos 

univitelinos.  

c) dois espermatozóides fecundaram um só óvulo, formando dois embriões que se desenvolveram 

independentemente no mesmo útero.  

d) dois espermatozóides fecundaram um só óvulo, formando dois embriões que deram origem a 

gêmeos dizigóticos.  

e) um espermatozóide fecundou dois óvulos, formando dois embriões que se desenvolveram 

independentemente e simultaneamente no mesmo útero. 

 

8. Qual a diferença, no desenvolvimento embrionário, entre animais com ovos oligolécitos e animais com 

ovos telolécitos?  
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9. As fases iniciais do desenvolvimento embrionário do anfioxo estão representadas nas figuras abaixo: 

 

a) Identifique essas fases. 

 

b) Descreva as diferenças de cada uma delas em relação à fase anterior. 

 

 

10. Após a fecundação, o zigoto humano passa por um período de intensa proliferação celular, denominado 

clivagem, originando um concepto multicelular conhecido como blastocisto. Mais tarde, esse concepto 

sofrerá o processo de gastrulação e prosseguirá em diversas etapas de desenvolvimento, com uma 

duração média total de 38 semanas contadas a partir da fecundação.  

a) Em que locais do aparelho reprodutor feminino humano normalmente ocorrem a fecundação, a 

clivagem e a gastrulação?  

b) Que partes dos embriões humanos estão formadas ao final da gastrulação?  

c) Se a duração do desenvolvimento humano é de 38 semanas em média, por que, clinicamente, são 

consideradas 40 semanas? 
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Gabarito 

 

1. E 

A blástula é a etapa do desenvolvimento embrionário onde se tem uma cavidade (blastocele) com líquidos 

que a preenchem. 

 

2. A 

Nos protostômios, o blastóporo formará primeiro a boca ao longo do desenvolvimento embrionário e nos 

deuterostômios o blastóporo formará primeiro o ânus. 

 

3. B 

A notocorda e os tecidos originados do tecido conjuntivo são originados pela mesoderme. Já o tubo 

digestório e glândulas anexas são de origem endordérmica e o tubo neural é formado a partir da ectoderme. 

 

4. C 

Na clivagem, ocorre a formação de células chamadas blastômeros, que irão persistir até a fase de blástula. 

 

5. D 

Como os sexos são diferentes, temos indicado que o genótipo dos filhos são diferentes. Por isso, os 

gêmeos serão fraternos, dizigóticos, resultantes de duas fecundações. 

 

6. A 

A mórula apresenta células totalmente indiferenciadas, sendo chamadas de células tronco totipotentes. 

Todas as outras etapas descritas apresentam um grau de diferenciação, por menor que seja, pois já estão 

formados os folhetos embrionários. 

 

7. A 

Como cada indivíduo apresenta um fenótipo diferente, sabemos que também apresentam genótipos 

diferentes (cor da pele é determinada geneticamente). Com isso, podemos supor que houveram duas 

fecundações sendo que em cada gameta fecundado, havia uma informação genética diferente, sendo a 

combinação da filha branca com mais alelos recessivos e a da filha negra com mais alelos dominantes. 

 

8. Tipo de segmentação do ovo. A quantidade de vitelo influencia no processo de segmentação do ovo. 

 

9.  

a) As fases são A: zigoto, B: mórula, C: blástula, D: gástrula, E: nêurula (gástrula avançada). 

 

b) A mórula (B) resulta do processo de segmentação (ou clivagem) do zigoto (A), sendo, portanto, 

pluricelular (reunião de blastômeros) e sem cavidade interna. A blástula (C) difere da mórula (B) por 

apresentar os blastômeros dispostos numa camada única, delimitando uma cavidade fechada 

(blastocela). A gástrula (D) difere da blástula (C) por apresentar uma cavidade interna, o arquêntero (ou 

gastrocela), aberta por um orifício – o blastóporo – e delimitada por duas camadas (folhetos) de células. 

A nêurula (E) difere da gástrula (D) por ter três folhetos embrionários – ectoderme, mesoderme e 

endoderme – e o tubo neural já constituído. Formaram-se também os somitos e a notocorda, 

originados da mesoderme. 

10.  
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a) A fecundação e a clivagem do embrião humano acontecem no interior da tuba uterina. A gastrulação 

se processa após a implantação do blastocisto no endométrio do útero.  

b) Ao final da gastrulação, o embrião humano apresenta os dois folhetos germinativos iniciais, 

denominados ectoderme e mesentoderme, o intestino primitivo (arquêntero) e o blastóporo. 

c) O desenvolvimento clínico de 40 semanas inclui as duas semanas que precedem à implantação do 

blastocisto no útero. 
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Revisão Microrganismos e doenças 

 

Resumo 

 

Vírus 

Os vírus são seres acelulares, isto é, sem células, que se encontram no limiar entre a vida e a matéria bruta. São 

seres microscópicos, compostos basicamente por uma cápsula proteica (capsídeo viral) envolvendo um 

material genético, que pode ser DNA ou RNA, mas não ambos (salvo a exceção, os citomegalovírus). A partícula 

viral encontrada fora da célula hospedeira é conhecida como vírion. 

É fundamental salientar que vírus são seres obrigatoriamente parasitas intracelulares, não apresentando 

metabolismo ou reprodução fora de uma célula hospedeira. 

Alguns vírus podem apresentar um envelope externo ao capsídeo, composto por duas camadas lipídicas 

derivadas da membrana plasmática da célula hospedeira e proteínas virais imersas nestas camadas. As 

proteínas virais determinam o tipo de célula que o vírus irá parasitar, sendo eles normalmente altamente 

específicos quanto aos seus hospedeiros. Bacteriófagos, por exemplo, infectam apenas bactérias. 

 

Viroses 

• Resfriado comum (transmitida pelo ar, através de partículas de saliva)  

• Gripe (influenza) (transmitida pelo ar, através de partículas de saliva)  

• Caxumba (transmitida pelo ar, através de partículas de saliva)  

• Raiva (saliva de animais infectados)  

• Rubéola (transmitida pelo ar, através de partículas de saliva)  

• Sarampo (transmitida pelo ar, através de partículas de saliva)  

• Hepatite A, E (transmitidas por alimentos ou água contaminados por fezes), B, C (transmitidas por 

transfusão de sangue ou relações sexuais) • Dengue (picada do mosquito Aedes aegypti) 

• Febre amarela (picada do mosquito Aedes aegypti)  

• Chikungunya (picada do mosquito Aedes aegypti)  

• Zika (picada do mosquito Aedes aegypti)  

• Ebola (altamente letal, com transmissão por sangue ou demais fluidos corporais)  

• Catapora (transmitida pelo ar, através de partículas de saliva, ou contato com líquidos provenientes das 

feridas)  

• Varíola (Primeira doença erradicada pelo uso da vacina, podia ser transmitida pelo ar por partículas de 

saliva, ou mesmo por contato através de itens contaminados, como roupas e lençóis)  

• Meningite viral (transmitida pelo ar, por gotículas de saliva)  

• Mononucleose (também conhecida como a Doença do Beijo)  

• Herpes (pode ser transmitida pela saliva ou por contato sexual. A herpes labial é apenas transmissível nos 

períodos nos quais as lesões se fazem presentes, enquanto a herpes genital também pode ser transmitida 

nos períodos inativos, embora com menor probabilidade)  
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• Aids (transmitida pelo contato com o sangue, ou contato sexual)  

 

Bactérias 

O reino monera engloba bactérias, cianobactérias e arqueobactérias. São seres unicelulares e procariontes 

(sem núcleo delimitado), importantes no meio ambiente por fazerem a decomposição, juntamente com os 

fungos, e a participam de todas as etapas do ciclo do nitrogênio. 

Provocam doenças nos seres humanos e outros animais, mas também podem fazer parte da “flora microbiana”, 

trazendo inclusive benefícios. Possuem citoplasma, ribossomos 70S e DNA circular, e não possuem organelas 

membranosas, como mitocôndria e retículo endoplasmático.  

Os plasmídeos são estruturas de DNA circular presentes no citoplasma que podem carregar genes de virulência 

(o que deixa a bactéria mais perigosa nas infecções) e genes de resistência (ficam “imunes” aos antibióticos). 

A importância do plasmídeo é que ele pode ser replicado e passado a outras bactérias. 

Além da membrana plasmática e da parede celular, algumas bactérias possuem cápsula, que aumenta a 

capacidade de invasão e adesão ao hospedeiro, facilitando a infecção. 

 

 

 

Bacterioses 

Doença Agente etioógico Transmissão 

Botulismo Clostridium botulinum Alimentos contaminados (enlatados) 

Cárie Streptococcos viridans e outras 

anaeróbicas 

Alimentação 

Clamídia Chlamydia trachomatis Sexualmente transmissível 

Coqueluche  Bordetella pertussis Vias respiratórias / Ar - secreções 

Cólera Vibrio cholerae Ingestão de água ou alimentos contaminados 

Difteria  Corynebacterium diphtheriae Vias respiratórias / Ar - secreções 

Faringoamidalite  Streptococcus pyogenes Ar - secreções 

Febre Tifóide Salmonella typhi Ingestão de água ou alimentos contaminados 

Gonorréia Neisseria gonorrhoeae Sexualmente transmissível 
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Hanseníase  Mycobacterium leprae Contato prolongado / Ar - secreções 

Leptospirose Leptospira interrogans Urina de ratos 

Peste negra Yersinia pestis Picada de pulga de ratos 

Salmonelose Salmonella enterica Ingestão de água ou alimentos contaminados 

Shigelose  Shigella spp Ingestão de água ou alimentos contaminados 

Sífilis Treponema pallidum Sexualmente transmissível 

Tétano Clostridium tetani Ferimentos e cortes com objetos enferrujados 

Tuberculose Mycobacterium tuberculosis Vias respiratórias / Ar - secreções 

 

Protozoários  

Os protozoários e as algas fazem parte do reino Protista. Os Protozoários são seres unicelulares, eucariontes e 

heterótrofos. São classificados de acordo com o meio de locomoção em: 

• Rizópodes - se locomovem por meio de pseudópodes 

• Flagelados - possuem flagelo (ex: giardia) 

• Ciliados - múltiplos cílios cobrem o protozoário. ex: paramécio 

• Esporozoários - não possuem estruturas de locomoção. São todos parasitas. Ex: Plasmodium falciparum 

(agente etiológico da malária) 

 

Doenças causadas por protozoários: 

• Doença de Chagas: Causada pelo Trypanosoma cruzi, comum em casas de pau-a-pique. Isso porque 

facilita o esconderijo e o contato do vetor com o homem. O vetor é o Barbeiro (Triatoma infestans), que 

suga o sangue do hospedeiro, ao mesmo tempo que defeca para obter maior espaço no trato digestivo. O 

parasita está presente nas fezes e entra no hospedeiro por meio da coçadura. Provoca poucos sintomas 

ao longo de anos, podendo gerar tardiamente problemas cardíacos e intestinais (cardiomegalia e 

megacólon chagásico).  

• Malária: É uma doença causada por protozoários do gênero Plasmodium e transmitida pelo inseto 

Anopheles (vetor). O hospedeiro definitivo é o mosquito (onde ocorre a reprodução sexuada), enquanto o 

hospedeiro intermediário é o homem. A febre que ocorre na malária é bem típica, ocorrendo em ciclos 

(terçã ou quartã).  
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• Amebíase: Entamoeba histolytica causa uma diarreia invasiva, com muco, pus e sangue nas fezes. Sendo 

invasiva, pode parasitar outras regiões do corpo além do intestino. A contaminação ocorre por meio da 

ingestão de cistos. A profilaxia consiste em lavar bem as mãos e os alimentos, além da instalação de 

saneamento básico. 

• Giardíase: Causada pela Giardia lamblia. Cursa com uma diarreia com grande quantidade de gordura nas 

fezes. Possui mecanismos de contaminação e profilaxia semelhante à amebíase. A diferença é que a 

giardíase causa uma diarreia não invasiva.  

• Tricomoníase: é uma doença sexualmente transmissível causada pela Tricomonas vaginalis. Os 

portadores podem ser assintomáticos, fazendo com que transmitam a tricomoníase sem consciência da 

situação. A única forma efetiva de profilaxia no ato sexual é o uso do preservativo. 

 

Fungos 

Popularmente conhecidos como mofo ou bolor, os fungos fazem parte do Reino Fungi e são seres Eucariontes, 

Unicelulares ou pluricelulares, heterotróficos - não produzem seu próprio alimento, e apresentam parede celular 

de quitina, além de terem glicogênio como substância de reserva. Há fungos aeróbios e anaeróbios facultativos 

(leveduras). 

Realizam digestão extracelular. Há a liberação de enzimas para fora do corpo para ocorrer a digestão. 

Posteriormente, os nutrientes são absorvidos e distribuídos por difusão. 

Os fungos possuem filamentos de células conhecidas como hifas e seu conjunto é conhecido como micélio. A 

parte dos fungos que forma uma estrutura externa/para fora do substrato é chamado de corpo de frutificação, 

popularmente chamada de chapéu. 

 
Podem se reproduzir de forma assexuada (brotamento, fragmentação e esporulação) e sexuada (com a fusão 

de hifas haploides). 



 
 

 

 

5 

Biologia 
 

 

 

 

Os fungos podem ser classificados em 

• Ascomicetos: podem ser unicelulares (como exemplo as leveduras) ou pluricelulares (apresenta hifas com 

septos verticais). 

• Basidiomicetos: são os “cogumelos comuns”, que possuem um corpo de frutificação. 

 

 

• Zigomicetos: fungos simples, representados pelos bolores. 
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• Deuteromicetos: Fungos com reprodução pouco conhecida, logo são comolados em um grupo separado, 
chamados de “imperfeitos”. Costumam ser parasitas de plantar, mas também podem ser utilizados na 
economia e causar doenças como o pé-de-atleta. 
 

 
 

Possuem grande importância médica e econômica: alguns organismos causam doenças como a micose, frieira 

e histoplasmose; são utilizados para produção de antibióticos; podem ser utilizados na alimentação 

(cogumelos) ou em processos metabólicos, como a fermentação alcoólica na produção de massas e bebidas 

e a fermentação lática na produção de queijos e vinagre. 
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Exercícios 

 

1. “O ecoturismo traz a ameaça da febre amarela de volta às grandes cidades brasileiras.” 

Esta manchete, em vários veículos de comunicação, despertava a atenção para o fato de alguns turistas, 

vindo da Chapada dos Veadeiros, em Goiás, terem falecido de febre amarela, no retorno aos seus lugares 

de origem – Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. Esta condição é restrita às áreas de Mata do Norte e 

Centro do país, uma vez que o reservatório natural do agente etiológico é o macaco. A preocupação se 

justifica devido à falta de tratamento para a infecção e à alta taxa de mortalidade – 10% dos afetados. 

Identifique, entre as alternativas abaixo, a que trata do tema corretamente. 

a) O agente etiológico da febre amarela é um vírus que é transmitido nas matas por mosquitos 

silvestres, mas que, nos grandes centros urbanos, pode ser transmitido pelo Aedes aegypti, o mesmo 

vetor da dengue. 

b) A transmissão da febre amarela nas zonas endêmicas se dá pela contaminação das águas com as 

fezes dos macacos infectados por um retrovírus disseminado pelo hemíptero vulgarmente 

conhecido por barbeiro. 

c) Os principais sintomas são febre e dor de cabeça, com episódios de hemorragias; os tecidos mais 

atingidos são os músculos esqueléticos, onde se desenvolve o protozoário causador da doença, 

levando a óbito por asfixia. 

d) Nos centros urbanos, as medidas preventivas, singularmente importantes, são o combate ao rato, 

vetor da doença transmitida por sua urina. 

e) A falta de tratamento para a febre amarela torna a vacina tríplice BCG a medida mais eficaz para 

prevenir a doença, sobretudo nas crianças de a 7 anos, devido à imaturidade do sistema imunológico. 

 

2. A água é um importante meio de transmissão de doenças, especialmente as do sistema digestório. Os 

agentes etiológicos atingem a água juntamente com os excrementos de pessoas ou animais infectados. 

Assinale a alternativa que apresenta corretamente o patógeno e as respectivas “doenças de transmissão 

hídrica”. 

a) Vírus: difteria e poliomielite. 

b) Bactérias: leptospirose e cólera. 

c) Protozoários: disenteria amebiana e disenteria bacilar. 

d) Platelmintos: ascaridíase e giardíase. 

e) Nematelmintos: esquistossomíase e ancilostomíase. 
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3. “Se nadou e depois coçou, é porque pegou.” Este ditado popular faz uma alusão à contaminação por 

cercárias comuns nas chamadas lagoas de coceiras, que servem de abrigo aos caramujos, hospedeiros 

intermediários dos vermes causadores da Esquistossomose, doença muito comum no Brasil. Sobre isso, 

analise as afirmativas abaixo. 

I. A postura dos ovos ocorre nos capilares do intestino do hospedeiro. Eles são dotados de pequeno 

espinho, que perfura os vasos capilares e permite sua passagem para cavidade intestinal, de onde 

são eliminados junto com as fezes. 

II. Na água, os ovos eclodem e libertam os miracídios, larvas ciliadas, que ao encontrarem o caramujo 

da família dos Planorbídeos, que lhes serve de hospedeiro intermediário, nele penetram, perdem os 

cílios e transformam-se no esporocisto primário. 

III. O esporocisto primário gera o esporocisto secundário e este, as cercárias, que atravessam os tecidos 

do caramujo, saindo para a água. Se uma pessoa entrar em contato com a água, as cercárias podem 

penetrar pela sua pele, por ação de enzimas, que elas produzem, gerando uma coceira característica. 

IV. Ao penetrarem no corpo humano, as cercárias perdem a cauda, são esquistosômulos, que passam 

para os vasos sanguíneos ou linfáticos, migrando para o fígado. O ciclo se completa com a migração 

dos vermes adultos para os vasos mesentéricos do hospedeiro, iniciando a postura de ovos. 

V. Na fase aguda da doença, os sintomas são coceiras, dermatites, febre, vômito e emagrecimento, 

sendo a fase crônica, assintomática. A doença pode evoluir para quadros mais graves com o 

aumento do baço e do fígado. As medidas profiláticas mais eficazes no combate à doença são: uso 

de calçados, construção de instalações sanitárias e ingestão de carnes cozidas, para evitar a 

ingestão de ovos do parasita. 

 

Sobre o ciclo de vida do parasita causador da doença e das mediadas profiláticas mais importantes no 

combate a doença, assinale a alternativa correta. 

a) Apenas II, IV e V. 

b) Apenas I, III e V. 

c) Apenas I, II, III e IV. 

d) Apenas I e V. 

e) Apenas a III. 
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4. A Tenia saginata e a Tenia solium são vermes prevalentes em comunidades humanas de várias partes 

do mundo. Considerando o ciclo de vida das tênias, ilustrado abaixo, é correto concluir que: 

 

a) Ovos (1) depositados pelo homem, através das fezes, em solo ou vegetação, tornam-se a fonte de 

infecção de hospedeiros intermediários. 

b) Animais mamíferos (2 e 3) são susceptíveis à doença, pois os ovos de tênia ingeridos eclodem no 

intestino causando infecção gastrintestinal. 

c) Quando a infecção do hospedeiro intermediário se dá através do sangue, o cisticerco pode migrar 

para os tecidos musculares através da circulação. 

d) Após o consumo de carne suína contaminada com a tênia adulta (5), o homem contrai a infecção e 

se torna o hospedeiro definitivo. 

e) Os vermes adultos (6) migram do intestino humano para outros órgãos, produzindo uma infecção 

sistêmica que pode levar à morte. 

 

5. No início do século 20, o brasileiro Carlos Chagas iniciou um estudo que o levou à descoberta de uma 

série de características do ciclo do parasita. Daquela época até hoje, houve avanços significativos nas 

pesquisas que envolvem esse parasita. Com relação à sua estrutura celular e ao seu modo de 

transmissão, podemos afirmar que ele é um: 

a) Procarionte, transmitido por um inseto hematófago. 

b) Procarionte, transmitido por água contaminada. 

c) Procarionte, transmitido por contato com secreções do trato respiratório. 

d) Eucarionte, transmitido por um inseto hematófago. 

e) Eucarionte, transmitido por água contaminada. 
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6. Muitas pessoas confundem as doenças Malária, Amarelão e Febre Amarela, pensando que são nomes 

de uma mesma doença. Assinale a alternativa correta. 

a) Essas doenças são bem diferentes porque apresentam causadores e transmissores diferentes. 

b) Essas doenças são diferentes quanto aos transmissores e não quanto aos causadores. 

c) Essas doenças são diferentes quanto aos causadores e não quanto aos transmissores. 

d) Essas doenças são semelhantes quanto aos sintomas, pois todas provocam hemorragia. 

e) Essas doenças são todas possíveis de serem evitadas por vacinação. 

 

 

7. O sarampo é uma doença infectocontagiosa provocada pelo Morbilivirus. Em 2015 apareceram vários 

casos dessa doença em diversas cidades do Brasil e do mundo. O que faz com que esta doença seja 

extremamente contagiosa e muito comum na infância? 

 

 

8. O termo “superbactérias” é atribuído a bactérias que desenvolveram resistência a antibióticos. No Brasil, 

nos últimos anos, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) tem aumentado o controle do uso 

dos antibióticos. Justifique porquê a utilização de antibióticos está sendo controlada. 

 

 

9. Observe a figura 

 
AMABIS, José M.; MARTHO, Gilberto R. Biologia 2 – 

Biologia dos Organismos.São Paulo: Moderna, 2009. p. 59. (adaptado) 

Um dos grandes empecilhos no desenvolvimento de drogas para o combate às doenças virais é a 

variedade de mecanismos de infecção, integração e replicação dos vírus. Os vírus são adaptados a tipos 

celulares e a hospedeiros específicos. A figura representa dois tipos de ciclos de vida de vírus (ciclos A e 

B). A partir da figura, é correto afirmar: 

a) No ciclo apresentado em “A”, ocorre, após a produção de unidades virais na célula hospedeira (3’), a 

lise dessa célula (4’) e a liberação de novos vírions. 

b) No ciclo apresentado em “A”, o DNA viral não é liberado para o ambiente após a replicação. 

c) No ciclo apresentado em “B”, o material genético do vírus é injetado na célula (2), integrase ao DNA 

do hospedeiro (3), porém é replicado separadamente, originando vírions. 

d) No ciclo apresentado em “B”, o material genético do vírus integra-se ao DNA do hospedeiro (3), porém 

não ocorre a replicação dos seus genes, sendo o vírus inofensivo. 

e) No ciclo “A”, os vírions produzidos (4’) são incapazes de infectar novas células e, no ciclo “B”, os vírus 

são incapazes de replicar seu material genético. 
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10. Os vírus não estão incluídos em nenhum dos cinco reinos, pois não apresentam células (acelulares), a 

unidade fundamental de todos os seres vivos. Assinale o que for correto quanto às características virais. 

(01)  Os vírus são constituídos por ácido nucleico, que pode ser ácido ribonucleico (RNA) ou ácido 

desoxirribonucleico (DNA), envoltos por moléculas de proteínas. Certos vírus podem possuir um 

envelope membranoso externo. 

(02)  Os vírus são parasitas intracelulares, pois somente conseguem se reproduzir no interior de células 

do hospedeiro. 

(04)  Os vírus, quando estão fora do hospedeiro, realizam o ciclo de reprodução, que pode ser lítico ou 

lisogênico. 

(08)  O vírus da AIDS (síndrome da imunodeficiência adquirida) possui DNA como material genético e 

parasita as hemácias do hospedeiro. 

 Soma (       ) 
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Gabarito 

 

1. A 

A febre amarela é uma doença transmitida por mosquitos vetores, sendo a espécie mais conhecida o Aedes 

aegypti por conta de sua presença nos ambientes urbanos. 

 

2. B 

A leptospirose é uma bacteriose transmitida através da urina de ratos, que pode ser ingerida ou entrar por 

cortes na pele, enquanto a cólera é transmitida através da ingestão de água contaminada. 

 

3. C 

V está incorreto pois a ingestão de carne cozida não está relacionada às medidas profiláticas desta doença. 

 

4. A 

As fezes no solo acabam sendo ingeridas por animais no momento da pastagem, e como elas contém 

ovos, porcos e vacas acabam sendo os hospedeiros intermediários da teníase. 

 

5. D 

A doença de Chagas é causada por um protozoário, organismo eucarionte, e apresenta como vetor o 

barbeiro, inseto do grupo dos percevejos (hemípteros) que apresentam hábito hematófago, ou seja, se 

alimentam de sangue. 

 

6. A 

A malária é causada pelo protozoário Plasmodium vivax, transmitida pelo inseto Anopheles. O amarelão é 

causado pelo verme nematelminto Ancylostoma, transmitido por solo contaminado. A febre amarela é 

causada por um vírus, e é transmitida por piadas de inseto como o Aedes aegypti. 

 

7. O fato de ser frequentemente transmitida por secreções das vias respiratórias, como gotículas eliminadas 

pelo espirro ou pela tosse, sendo então de fácil transmissão. Locais com muita aglomeração ou muitas 

crianças juntas aumentam a probabilidade de passar essa doença ao próximo. A falta de vacinação durante 

a infância também pode ser um fator agravante. 

 

8. Com o uso excessivo de antibióticos, de maneira incorreta, linhagens resistentes de bactérias acabam 

sendo selecionadas e sobrevivendo e se multiplicando. 

 

9. A 

Em A observamos o ciclo lítico da reprodução viral, onde após a multiplocação do material genético e 

proteínas virais a partir do metabolismo da célula hospedeira, a célula se rompe, liberando os novos vírus. 

 

10. 1+2 = 3 

(04) Está incorreta pois os vírus não apresentam metabolismo fora da célula hospedeira 

(08) Está incorreta pois o vírus HIV (causador da AIDS) é do tipo RNA retroviral. 
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Revisão: Gametogênese 

Resumo 

 

Gametogênese:  

Processo de produção dos gametas em seres de reprodução sexuada. 

Divisão celular fundamental da gametogênese: Meiose (células diploides originando células haploides). 

 

Espermatogênese:  

Ocorre nos testículos. As células germinativas, aquelas que darão origem aos espermatozoides, são nutridas 

pelas células de Sertoli, ao redor dos túbulos seminíferos. 

 

Fases da Espermatogênese: 

• Fase proliferativa: inicia-se na vida intrauterina e dura a vida inteira. As células germinativas sofrem 

sucessivas mitoses, gerando espermatogônias. 

• Fase de crescimento: aumento no volume citoplasmático das espermatogônias, tornando-as 

espermatócitos I. 

• Fase de maturação: período de ocorrência da meiose, na qual cada Espermatócito I (2n) originará dois 

Espermatócitos II (n), e com a ocorrência da Meiose II, estes espermatócitos II originam quatro 

espermátides n. 

• Espermiogênese: Processo de diferenciação das espermátides em espermatozoides, onde há perda de 

citoplasma, fusão de vesículas do complexo golgiense para a formação do acrossomo, onde haverá 

enzimas que degradam envoltórios protetores do ovócito no momento da fecundação. Os centríolos 

migram para a região posterior para a formação do flagelo, e na peça intermediária (entre a “cabeça” e o 

flagelo), encontra-se uma alta quantidade de mitocôndrias. 
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Ovogênese:  
Nos ovários, os folículos ovarianos de Graff são agrupamentos celulares onde encontram-se as células 

germinativas que originam os gametas, bem como células foliculares, que produzem hormônios sexuais 

femininos e cuidam da manutenção das células germinativas. 

Apenas um folículo ovariano amadurece a cada ciclo menstrual, ou seja, apenas um gameta maduro é formado 

e liberado no sistema reprodutor da mulher a cada 28 dias (na maioria dos casos). 

 

Fases da ovogênese: 

• Fase de proliferação: mitoses consecutivas, aumentando a quantidade de células germinativas, que geram 

ovogônias diploides. Ao final do primeiro trimestre de gestação, é interrompida esta fase, havendo então 

cerca de 400,000 folículos de Graff em seus ovários, uma quantidade limitada, ao contrário dos homens, 

em que esta fase continua a ocorrer ao longo de toda a vida. 

• Fase de crescimento: as ovogônias iniciam a Meiose I, interrompendo o processo na prófase I. Há um 

expressivo aumento citoplasmático e grande acúmulo de nutrientes, originando o vitelo (fonte de 

nutrientes para o embrião). Ao fim da fase de crescimento, as ovogônias passam a ser chamadas Ovócito 

I. Essa fase ocorre somente durante a vida fetal. 

• Fase de maturação: daqueles 400,000 ovócitos I formados na fase anterior, apenas cerca de 400 terminam 

a transformação em gametas maduros, um a cada ciclo menstrual. Quando o Ovócito I completa a primeira 

divisão, origina-se duas células. Uma delas não recebe citoplasma, se degenerando, e é chamada 

corpúsculo/glóbulo polar. A outra célula, que recebeu todo o citoplasma, é o ovócito II, que sofre a meiose 

II, originando o segundo glóbulo polar e um óvulo volumoso e cheio de vitelo. Ao todo, a partir de um Ovócito 

I, são formados um óvulo e três glóbulos polares. A meiose II só é completa em caso de fecundação, ou 

seja, o verdadeiro gameta feminino é o ovócito II. 
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Fecundação 

Ocorre a fusão dos gametas masculino e feminino, com o término da divisão meiótica do ovócito II, passando-

se, então, a óvulo. Forma-se o Zigoto, célula novamente diploide responsável por dar origem a todas as células 

do embrião e dos anexos embrionários. 

Entretanto, o espermatozoide deve enfrentar barreiras como a corona radiata, a zona pelúcida e a membrana 

plasmática. Para tal, libera enzimas presentes em seu acrossomo, estrutura originada a partir do complexo de 

Golgi.  

Ainda, para evitar a entrada de mais de um espermatozoide, há a liberação de grânulos corticais, impedindo a 

poliespermia. 
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Exercícios 

 

1. Considerando que a informação genética é igualmente carregada pelo óvulo e pelo espermatozoide, 

responda às seguintes questões. 

a) Por que o óvulo é geralmente muito maior do que o espermatozoide? 

b) Como essa diferença aparece durante a gametogênese? 

 
 

2. Em relação ao esquema a seguir, que representa o processo de ovulogênese humana, responda ao que 
se pede. 

 

a) Como são denominadas e qual o nível de ploidia das células numeradas de 1 a 6, respectivamente? 

b) Quais são os mecanismos celulares envolvidos nas etapas I, II e III, respectivamente? 

 
 

3. O esquema a seguir representa a gametogênese humana em um indivíduo normal. 

 

a) Quantos cromossomos têm as células indicadas pelos números I, III e V? 

b) Qual o nome das células indicadas pelos números II e IX? 
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4. Analisando o processo de gametogênese em mamíferos, é correto afirmar que: 

(01)  O gameta feminino é uma célula grande e móvel cujo citoplasma aumenta muito durante o 

processo de formação. 

(02)  Na formação dos espermatozóides, ocorre uma etapa de diferenciação celular após a divisão 

meiótica. 

(04)  Após a divisão meiótica, de cada ovogônia originam-se quatro ovócitos idênticos. 

(08)  O processo de ovulogênese ocorre em etapas, permanecendo os ovócitos I em estágio inicial da 

meiose durante grande parte da vida da mulher. 

(16)  De cada espermatogônia que inicia o processo de espermatogênese, formam-se oito 

espermatozóides. 

(32)  Espermatogônias e espermátides são células haplóides resultantes de etapas do processo de 

espermatogênese. 

(64)  O número diplóide característico da espécie só é reconstituído no momento da fecundação, 

quando se forma o zigoto. 

Soma (     ) 

 
 

5. Os animais exibem padrões de reprodução sexuada extremamente diversificados. Entretanto, todos têm 

em comum a ocorrência da gametogênese, o processo de formação dos gametas. Nos machos, ocorre 

a espermatogênese, ou seja, a formação de espermatozoides. Entre as fêmeas, acontece a ovulogênese, 

isto é, a formação de óvulos. Sobre esses fenômenos, assinale a afirmativa correta. 

a) Ambos ocorrem em células denominadas gônadas, sendo que a espermatogênese se dá nos 

testículos, nos machos, e a ovulogênese, nos ovários, nas fêmeas. 

b) Meiose ocorre em ambos, sendo que, de cada cem células que iniciam, podem surgir quatrocentos 

espermatozoides ou quatrocentos óvulos. 

c) Os produtos meióticos da espermatogênese já são os espermatozoides, mas na ovulogênese 

passam por diferenciação celular antes de se tornar gametas. 

d) Quando da ovulação, é liberado do ovário um ovócito primário, que só se tornará óvulo caso seja 

fecundado. 

e) A proliferação de espermatogônias ocorre praticamente por toda a vida masculina fértil, enquanto a 

de ovogônias se restringe à fase embrionária feminina. 
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6. A figura abaixo serve de suporte para esta questão e mostra a parede de um túbulo seminífero humano, 

em corte transversal. Nessa figura estão representadas as diversas fases de formação dos 

espermatozoides (espermatogênese). 

 

Considerando os processos de proliferação, divisão e diferenciação celular ocorridos durante a 

espermatogênese, é correto afirmar que o número cromossômico é: 

a) 23, nos espermatócitos primários. 

b) 46, nos espermatócitos primários, e 23, nos espermatócitos secundários. 

c) 46, nos espermatócitos primários e secundários, e 23, nas espermátides. 

d) 23, nos espermatócitos primários e secundários. 

e) 23, nos espermatócitos secundários, e 46, nas espermátides. 

 

7. Entre as várias diferenças que existem entre o gameta masculino e o feminino na espécie humana está 

a quantidade de mitocôndria. No espermatozoide existem mitocôndrias em duas regiões: acrossomo e 

na peça intermediária. No óvulo existem mitocôndrias distribuídas ao longo de todo o seu gigante 

citoplasma. Assinale a opção que apresenta corretamente a consequência dessa diferença entre 

espermatozoide e óvulo. 

a) Em todos os filhos, independentemente do sexo, os produtos gênicos mitocondriais são produzidos 

a partir de genes herdados da mãe. 

b) Os óvulos são mais ativos que os espermatozoides por possuírem mais mitocôndrias, fonte de 

energia da célula. 

c) Há uma maior transcrição nos óvulos do que nos espermatozoides, pela presença de maior 

quantidade de mitocôndrias nos primeiros. 

d) Os espermatozoides são células diferenciadas não secretoras enquanto os óvulos são células 

diferenciadas secretoras. 
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8. No A idade materna avançada implica em preocupação com a possibilidade do nascimento de bebês 

com anomalias, porque  

a) os folículos ovarianos entram em atividade, mas, em geral, apenas um cresce e amadurece, enquanto 

os demais regridem.  

b) os ovócitos maternos permanecem um longo período em divisão meiótica, mais suscetíveis a 

agentes físicos, químicos e biológicos.  

c) as ovogônias maternas interrompem a fase de multiplicação por volta da 15• semana de vida fetal e 

transformam-se em ovócitos primários.  

d) as gônadas têm células conservadas num estado indiferenciado e, quando estimuladas, iniciam a 

produção dos gametas.  

e) as células do ovário materno sofrem inúmeras divisões mitóticas em resposta aos mecanismos de 

controle do ciclo celular. 

 
 

9. A meiose é um tipo de divisão celular que conduz, nas gônadas, a produção dos gametas masculinos 

(espermatozoides) e dos femininos (óvulos). Sabe-se que a sequência da espermatogênese é a seguinte: 

 

Com base nisso, assinale a alternativa que relaciona apenas as células diploides da sequência. 

a) Espermatogônias e espermatócitos de 1a ordem. 

b) Espermatócitos de 1a ordem e de 2a ordem. 

c) Espermatócitos de 2a ordem e espermátides. 

d) Espermátides e espermatozoides. 

e) Espermatozoides e espermatogônias. 
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10. Observe o desenho abaixo, que representa um espermatozoide humano. Em seguida, analise as 

proposições e coloque V para as Verdadeiras e F para as Falsas. 

 

 

 

(    )  A estrutura 1 é o acrossomo, estrutura formada pela fusão de vesículas do complexo golgiense e 

que contém enzimas que irão digerir os envoltórios do ovócito na fecundação. 

(    )   A estrutura 2 é a peça intermediária e apresenta muitas mitocôndrias, responsáveis pela liberação 

da energia necessária à movimentação do espermatozoide. 

(    )   A estrutura 3 é a cauda, originada a partir do centríolo. 

(    )   A estrutura 4 é o núcleo, que traz em seu interior os cromossomos pareados. 

(    )   5 representa a cabeça do espermatozoide, onde encontramos o capuz acrossômico e o núcleo. 

 

A alternativa que apresenta a sequência correta é: 

a) VFFFV. 

b) FVVVV. 

c) FFVVV. 

d) VVVFV. 

e) VVVFF. 
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Gabarito 

 

1.  

a) Por conter grande quantidade de vitelo, substância necessária ao desenvolvimento do embrião. 

b) Na ovogênese, o período de crescimento é bem mais acentuado do que na espermatogênese. Além 

disso, na fase de maturação da ovogênese, as divisões I e II da meiose são desiguais, produzindo uma 

célula grande com muito vitelo e outra menor, quase que reduzida apenas ao núcleo, envolvido por uma 

camada de citoplasma. 

 

2.  

a) 1. célula germinativa (2n), 2. ovogônia (2n), 3. ovócito 

I (2n), 4. ovócito II = (n), 5. primeiro glóbulo polar (n), 6. óvulo (n). 

b) I. mitose (período de mul-tiplicação), II. intérfase (período de crescimento), III. meiose (período de 

maturação). 

 

3.  

a) I. 46 cromossomos, III. 23 cromossomos, V. 23 cromossomos. 

b) II. ovogônia, IX. óvulo. 

 

4. (01) Falsa. O gameta feminino (ovócito) é uma célula grande e imóvel (não apresenta estruturas de 

locomoção). 

(02) Verdadeira. Após a segunda divisão meiótica, os espermatócitos secundários dão origem a 

espermátides. Então ocorre a etapa de diferenciação celular, onde as espermátides (n) se 

diferenciarão em espermatozoides (n). 

(04) Falsa. Após as duas divisões meióticas, as ovogônias terão dado origem a dois tipos celulares 

diferentes: uma célula grande, que é o ovócito (n), e três células pequenas, denominadas corpúsculos 

polares(n). 

(08) Falsa. Os ovócitos I sofrem a primeira divisão meiótica, dando origem aos ovócitos II. Esses iniciarão 

a meiose II, porém permanecerão estacionados na fase de metáfase II e só completarão a segunda 

meiose após a fecundação. 

(16) Falsa. De cada espermatogônia originam-se quatro espermatozóides. 

(32) Falsa. Espermatogônias são células diplóides (2n) e espermátides são células haplóides (n). 

(64) Verdadeira. Durante a fecundação, ocorre a fusão do material genético do espermatozóide haplóide 

(n) com o ovócito secundário haplóide (n), dando origem ao zigoto diplóide (2n). 

Portanto, o somatório das proposições corretas é 66 (64+02). 

 

5. E 

As espermatogônias se proliferam por toda a vida do homem, com a produção de espermatozoides a partir 

da puberdade. Na mulher, essa proliferação se dá dentro do útero da mãe, nascendo com um número finito 

de ovócitos primários. 
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6. B 

Espermatogônias e espermatócitos primários são células 2n. A partir dos espermatócitos secundários, as 

células passam a ser haploides. 

 

7. A 

A mitocôndria possui origem materna, assim, tanto meninos como meninas recebem o material genético 

mitocondrial da mãe. Isso ocorre porque apenas parte do espermatozoide entra no óvulo. 

 

8. B 

Quanto maior a idade materna, maior o risco de anomalias porque os ovócitos estão estacionados em 

meiose até ocorrer o estímulo para a ovulação. Nesse período, são mais suscetíveis a agentes ambientais 

que podem provocar mutações ou não-disjunções. 

 

9. A 

Células diploides ocorrem até o início da primeira divisão meiótica (reducional). Desse modo, são as 

espermatogônias e espermatócitos primários. A partir dos espermatócitos secundários, as células são 

haploides (n) 

 

10. VVVFV 

A estrutura 4 é o núcleo, mas não há pareamento de cromossomos, visto que se trata de uma célula 

haploide. 
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Revisão: Linkage 
 

Resumo 

 

Linkage, ligação fatorial ou ligação gênica é o nome que um gene recebe quando está em um mesmo 

cromossomo e não se segrega de forma independente no momento da formação de um gameta, ou seja, estão 

ligados no mesmo cromossomo. Durante a formação dos gametas pelos cromossomos, que são grandes 

sequências de genes responsáveis por características de um indivíduo,  os genes segregam-se de maneira 

independente, precisando, para isso, estarem em cromossomos não homólogos. Chamamos de linkage quando 

os cromossomos e no mesmo par de homólogos, consequentemente a segregação ocorre de maneira 

dependente, limitando as combinações gênicas dos gametas.  

 

 

 

O crossing over que ocorre durante a meiose pode fazer com que os genes localizados em um mesmo 

cromossomo não sejam transmitidos juntos. Na linkage podemos classificar os arranjos dos cromossomos 

como CIS ou TRANS: 

 

• ARRANJO CIS: Em um cromossomo existe apenas genes dominantes (AB), enquanto no outro encontramos 

genes recessivos (ab) 

 

• ARRANJO TRANS: Em cada cromossomo homólogo encontramos um gene dominante e outro recessivo 

(Ab/aB)  

 

           

Podemos perceber um caso de linkage observando os gametas formados na meiose, quando os genes estão 

no mesmo cromossomo. Por exemplo, se os gametas formados estão na mesmo proporção de formação (50% 

AB e 50% ab), ou, no caso de linkage com crossing over, gametas diferentes em diferentes proporções. (40% 

AB, 40% ab, 10% Ab e 10% aB).  

Casos de gametas diferentes na mesma proporção (25% AB, 25% ab, 25% Ab e 25% aB), indicam segregação 

independente, onde os genes estão em cromossomos diferentes.  
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Para descobrir a proporção em casos de linkage com crossing over, é necessário observar a probabilidae 

através da taxa de crossing.  Os genes se localizam distantes em um cromossomo, e essa distância é medida 

em unidades de recombinação (U.R.) e ajudam a identificar a porcentagem de crossing. 

Dependendo das distâncias entre os genes, a probabilidade de haver crossing vai ser maior ou menor, sendo 

que a taxa de permutação é igual a soma das proporções de gametas crossing-over. Nesses casos, nas células 

filhas gametas iguais ao parental estarão me maior proporção, e os gametas crossing, diferentes dos parentais, 

estarão em menor proporção. 

 

 
 

Então, caso a proporção de gametas formados seja 30% AB, 30% ab, 20% Ab e 20% aB, temos que Ab e aB são 

os gametas crossing (menor proporção) e a taxa de crossing over vai ser igual a 40%. Essa taxa de crossing vai 

ser equivalente a distância entre os genes, sendo então 40 U.R. 

Logo, em uma questão, caso seja dado a distância entre os genes, sabemos que ela será igual a taxa de crossing, 

e metade deste valor da taxa vai ser a proporção dos gametas formados. Veja os seguintes exemplos de 

aplicações de linkage em crossing over: 

 

I. Qual a proporção de gametas formados em um crossing de um indivíduo com genes AB/ab que estão a 16 

U.R. de distância? 

• 16 U.R. = 16% de taxa de crossing (ou seja, o crossing over ocorre em 16% das células). 

• Nesse caso, serão formados os gametas crossing na proporção 8% Ab e 8% aB. 

• Os gametas parentais serão os outros 84%, sendo 42% AB e 42% ab. 

 

II. Se ocorre crossing over em 24% das meioses em um indivíduo AB/ab, quais as proporções de gametas 

esperadas? 

• Se em 24% dos gametas ocorre meiose, teremos a seguinte proporção: 

o 6% AB - parental 

o 6% ab - parental 

o 6% Ab - crossing 

o 6% aB - crossing 

• Nos outros 76% das células não haverá crossing, e os gametas formados serão: 

o 38% AB 

o 38% ab 
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Exercícios 

 

1. Em um caso de "linkage", dois genes A e B, autossômicos, distam entre si 10 UR. Considere o seguinte 

cruzamento: Ab/aB x ab/ab. Qual é a frequência esperada de descendentes com o genótipo AB/ab? 

 

2. Considere duas características determinadas por dois diferentes pares de genes situados em um mesmo 

par de cromossomos autossomos AB/ab(cis). Suponha que 500 células germinativas entrem em meiose 

e que 20% dessas células apresentem permutação. O numero de gametas recombinantes que se espera 

encontrar ao final do processo é: 

a) 200  

b) 400  

c) 500  

d) 1000  

e) 2000 

 

3. Os gens a e b encontram-se num mesmo cromossoma, sendo a distância entre eles de 17 unidades. A 

frequência de gametas AB formados por um indivíduo AB/ab é de: 

a) 8,5%  

b) 17%  

c) 34%  

d) 41,5%  

e) 83% 

 

4. A frequência de recombinação entre os locos A e B é de 10%. Em que percentual serão esperados 

descendentes de genótipo AB // ab, a partir de progenitores com os genótipos mostrados na figura? 

 

a) 5%  

b) 90%  

c) 45%  

d) 10%  

e) 20% 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

4 

Biologia 
 

5. Em milho, a aleurona colorida (I) é dominante em relação à incolor (i), e a cor verde do vegetal (A) é 

dominante em relação à amarela (a). Pés de milho verde com aleurona colorida foram cruzados com pés 

de milho amarelo e aleurona incolor, produzindo os seguintes descendentes: 

− 358 amarelos e coloridos; 

− 362 verdes e incolores; 

− 148 verdes e coloridos; 

− 132 amarelos e incolores. 

 

Sobre o pé de milho com características dominantes, responda: 

a) O que indica que os genes responsáveis pela cor da aleurona e do pé de milho estão localizados no 

mesmo par de cromossomos? Qual a distância entre os locos desses genes?  

b) Os genes desse vegetal estão em posição cis ou trans? Justifique. 

 

 

6. Os locos M, N, O, P estão localizados em um mesmo cromossomo. Um indivíduo homozigótico para os 

alelos M, N, O, P foi cruzado com outro, homozigótico para os alelos m, n, o, p. A geração F1 foi então 

retrocruzada com o homozigótico m, n, o, p. A descendência desse retrocruzamento apresentou 15% de 

permuta entre os locos M e N. 25% de permuta entre os locos M e O. 10% de permuta entre os locos N e 

O. Não houve descendentes com permuta entre os locos M e P. Responda 

a) Qual a sequência mais provável desses locos no cromossomo? Faça um esquema do mapa 

genético desse trecho do cromossomo, indicando as distâncias entre os locos.  

b) Por que não houve descendentes recombinantes com permuta entre os locos M e P? 

 

 

7. A Drosophila melanogaster (mosca de frutas) possui em um dos seus cromossomos dois genes (A e B) 

que se encontram a uma distância de 28 U.R (Unidades de recombinação). Considere um macho desta 

espécie com o genótipo AaBb em posição trans. Esperase que ele produza espermatozoides com os 

genes AB, em um percentual de: 

a) 33%  

b) 25%  

c) 50%  

d) 75%  

e) 14% 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

5 

Biologia 
 

8. Três grupos de alunos realizaram cruzamentos-testes entre plantas de tomate para o estudo de 

diferentes genes. Os grupos obtiveram os seguintes resultados: 

 

a) Indique o(s) grupo(s) que trabalhou (trabalharam) com genes ligados, Justifique.  

b) O que significa, em Genética, o termo ligação? Qual é a sua utilidade para a pesquisa científica?  

c) Calcule a distância, em unidades de mapa genético, entre os genes pesquisados pelos alunos do 

grupo G2. 

 

 

9. O cruzamento entre um heterozigoto AaBb e um homozigoto recessivo aabb produziu uma descendência 

com as seguintes taxas 

− AaBb 2,5% 

− Aabb 47,5%  

− aaBb 47,5%  

− aabb 2,5% 

 

Em relação ao resultado obtido, foram feitas cinco afirmações. Assinale a única INCORRETA. 

a) O resultado não está de acordo com a segunda lei de Mendel.  

b) No caso de herança mendeliana, o resultado esperado seria de 25% para cada classe de 

descendente.  

c) Os genes em questão localizam-se no mesmo cromossomo, a uma distância de 5 unidades de 

recombinação.  

d) O heterozigoto utilizado no cruzamento produziu gametas Ab e aB por permutação ou crossing-over.  

e) O heterozigoto utilizado no cruzamento apresenta constituição TRANS 
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10. O esquema a seguir refere-se a uma célula diploide que, durante a meiose, sofrerá permutação entre os 

genes A e B.  

 

Assinale a alternativa que apresenta todos os tipos de gametas normais que podem ser formados por 

essa célula. 

a) AbCe; abCe; aBCe; ABCe  

b) AbC; e; aBC; e  

c) AbCe; ABCe AbCe; aBCe  

d) AabCe; AaBCe; AbCe; aBCe 
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Gabarito 

 

1. Se a distância é de 10 unidades, significa que há 10% de probabilidade de haver permutação, sendo 5% para 

formar o gene AB e 5% para formar o gene ab. No cruzamento Ab/aB x ab/ab, o segundo indivíduo sempre 

transmite o gene ab, logo a alteração depende apenas do primeiro indivíduo, havendo 5% de chance de este 

enviar um gene AB. 

 

2. A 

500 células germinativas dão origem a 4 células gamética cada. 20% de células recombinantes seriam 40% 

de 500 = 100. Essas 100 células darão origem a 4 gametas, sendo então 200 não recombinantes (100 AB 

e 100 ab) e 200 recombinantes (100 Ab e 100 aB). 

 

3. D 

A distância é equivalente a porcentagem de gametas recombinantes, ou seja, 17%. Os gametas não 

recombinantes terão uma proporção total de 83%, sendo 41,5% AB e 41,5% ab. 

 

4. C 

Se a taxa de recombinação é de 10%, a proporção de gametas não recombinantes é de 90%, sendo 45% AB 

e 45% ab. A mãe só pode transmitir um tipo de gameta (ab) logo contamos apenas a proporção do pai 

enviar o gameta AB, que será 45%. 

 

5.  

a) A frequência de gametas é diferente do esperado na segregação independente, havendo valores 

diferentes entre os tipos de fenótipos. Ao ver a proporção dos menores fenótipos sobre o total de 

indivíduos, temos: 132 + 148 / 132 + 148 + 362 + 358 = 280 / 1000 = 28%. Se a proporção de 

recombinantes é 28%, sabemos que a distância entre os locos é de 28 unidades. 

b) Em posição trans, já que os gametas parentais, que estão em maior proporção, apresentam os 

genótipos aaII (aI / aI) e AAii (Ai / Ai), e os recombinantes são aaii (ai / ai) e AAII (AI / AI). 

 

6.  

a)  

 

b) Quanto mais distante os genes, maior a probabilidade de ocorrer a permitação, enquanto em genes 

mais próximos, essa probabilidade é menor. 

 

7. E 

A distância entre os genes é de 28 unidades, logo a probabilidade de se formarem genes recombinantes é 

de 28%. Se a célula apresenta AaBb em posição trans, teremos como gametas parentais Ab / aB. Logo, um 

gene AB e ab serão crossing, com 14% de proporção para cada. 
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8.  

a) Os grupos G1 e G2 trabalharam com genes em linkage, pois podemos ver uma proporção de genes em 

taxa de recombinação diferentes do padrão. Já G3 trabalhou com genes em cromossomos diferentes 

ou com genes nas extremidades dos cromossomos, obtendo 50% de taxa de recombinação.  

b) A ligação, ou linkage, fala sobre genes em um mesmo cromossomo e a probabilidade de, no momento 

da segregação, ela ser dependente ou independente. Sabendo a taxa de recombinação e a distância 

entre os genes é possível, por exemplo, elaborar mapas cromossômicos. 

c) A distância é de 14 unidades de recombinação, pois apresentam uma frequência de permutação de 

14%. 

 

9. D 

Os gametas parentais são ab / ab e Ab / aB (conformação trans), visto é a combinação destes genes que 

formam a maior proporção de descendentes. Logo, os gametas produzidos por recombinação são AB / ab. 

 

10. A 

Os gametas parentais terão os genes abC e / ABC e, enquanto os gametas recombinantes terão os genes 

AbC e / aBC e. 
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Revisão: Genética do sexo 

 

Resumo 

 

Genética do Sexo 

 A determinação sexual de mamíferos ocorre pelos cromossomo X e Y, sendo a combinação 

homogamética XX responsável por formar fêmeas e a combinação heterogamética XY responsável por formar 

machos. Nos humanos, dos 46 cromossomos, 44 deles são autossômicos (iguais independente do sexo) e 2 

sexuais (que vão variar caso o indivíduo seja do sexo masculino ou feminino). 

 Os cromossomos X e Y não são homólogos, sendo o cromossomo X maior. Por conta disso, apenas 

uma região destes cromossomos atua como homóloga. As regiões não homólogas que irão apresentar as 

principais características da genética do sexo:  

• Herança ligada ao sexo: é provocada por genes nos cromossomos X. É mais comum de aparecer em 

homens, já que estes precisam de apenas um cromossomo X para expressar o gene, caso ele seja 

recessivo. Como exemplos, a hemofilia e o daltonismo. 

• Herança restrita ao sexo: ocorre quando o gene está no cromossomo Y. Como exemplo a hipertricose 

auricular. 

 

 
 

É possivel que certos genes sejam influenciados pela presença ou não de determinados cromossomos 

sexuais, e neste caso temos uma herança influenciada pelo sexo, como a calvície. 
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Aneuploidias em cromossomos sexuais 

• Síndrome de Turner (45, X0): O indivíduo apresenta apenas um cromossomo sexual X, apresentando 

fenótipo feminino. Dentre as características desta monossomia, temos uma baixa estatura, pescoço 

curto, tórax mais largo que os quadris e gônadas pouco desenvolvidas. 

 
 

• Síndrome de Klinefelter (47, XXY): Há uma cópia a mais do cromossomo X. Por conta da presença do 

cromossomo Y, indivíduos com esta síndrome apresentam fenótipo masculino. São características 

desta trissomia um baixo desenvolvimento dos testículos, normalmente associados à esterilidade, 

membros longos e em certos casos pode haver o desenvolvimento de mamas. Não se trata de 

hermafroditismo, visto que não há desenvolvimento de gônadas femininas, porém em alguns casos 

pode aparecer como exemplo de pseudo-hermafroditismo, devido a algumas caracteristicas femininas 

presentes em um indivíduo com genótipo masculino (cromossomo Y). 

 

http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/biologia/sindrome-klinefelter.htm
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• Super macho (47, XYY): Apresentam alta estatura e são férteis, costumam apresentar produção 

excessiva de testosterona, que leva a distúrbios comportamentais, etambém podem apresentar leve 

retardo mental. 

 

• Super fêmea (47, XXX): Apresentam fenótipo normal e são férteis, porém estas mulheres podem 

apresentar leve retardo mental. 
  

http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/biologia/sindrome-klinefelter.htm
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Exercícios 

 

1. Considerando que o daltonismo na espécie humana é uma característica determinada por um gene 

recessivo e ligado ao sexo, assinale a única alternativa correta referente a um casal que, apesar de possuir 

visão normal para cores, tem uma criança daltônica. 

a) Essa criança é do sexo feminino, e o gene para o daltonismo lhe foi transmitido pelo pai. 

b) Essa criança é do sexo masculino, e o gene para o daltonismo lhe foi transmitido pelo pai. 

c) Essa criança é do sexo feminino, e o gene para o daltonismo lhe foi transmitido pela mãe. 

d) A criança é do sexo masculino, e o gene para o daltonismo lhe foi transmitido pela mãe. 

e) Tanto o pai como a mãe pode ter transmitido o gene para o daltonismo a essa criança; mas, apenas 

com esses dados, nada podemos afirmar quanto ao sexo dela. 

 

 

2. Leia o texto a seguir: 

A distrofia muscular do tipo Duchenne (DMD) é uma doença genética, que apresenta um padrão de 

herança recessivo ligado ao cromossomo X (região Xp21), causada por mutações no gene, DMD, que 

codifica uma proteína intracelular chamada distrofina, responsável pela estabilidade do sarcolema. 

Alterações na sequência deste gene são a causa da doença em cerca de 65% dos casos. Em geral, as 

deleções que causam DMD provocam uma mudança no quadro de leitura do gene, levando à ausência 

da proteína distrofina. A DMD é uma doença progressiva, resultando em degeneração e fraqueza 

musculares. Os sinais clínicos manifestam-se antes dos cinco anos, na forma de quedas frequentes, 

dificuldade motora e hipertrofia das panturrilhas. O óbito deve ocorrer antes dos 20 anos. Possui 

incidência de 1:3500 nascimentos do sexo masculino. A idade de início e a gravidade da DMD em 

mulheres dependem do grau da inativação do X em heterozigotas, pois se o X que carrega a mutação 

estiver ativo na maior parte das células, as mulheres desenvolverão sinais da doença. 
Disponível em: http://unepe.org.br/?pag=txt&id=9&id2=39 (Adaptado) 

 

O texto destaca que a distrofia muscular do tipo Duchenne ocorre principalmente em meninos, situação 

típica do padrão de herança citada. Sobre isso, analise as alternativas abaixo e assinale a correta. 

a) As mulheres portadoras da mutação no DMD correm um risco de 100% de transmitir o gene mutado 

para a sua prole: 75% dos filhos são afetados, e 25% das filhas, portadoras assintomáticas. 

b) Na prole de uma portadora, o risco de uma criança ser afetada é de 12,5%, se o sexo não for 

conhecido, ou seja, 1/2 de chance de ser um menino, vezes 1/4 de risco de transmitir o cromossomo 

X com a mutação. 

c) As mulheres portadoras poderão transmitir a doença a seus descendentes do sexo masculino com 

uma probabilidade de 50%. Assim, um homem com mutação no gene DMD será sempre afetado por 

possuir apenas um cromossomo X. 

d) Um paciente com DMD transmite apenas o cromossomo Y para seus filhos homens, e o 

cromossomo X, para suas filhas. Assim, um afetado não transmite a mutação para as suas filhas, 

mas todos os filhos do sexo masculino são afetados. 

e) Uma portadora da mutação genética no gene DMD será afetada pela doença, independentemente da 

inativação do X, que ocorre de forma aleatória, porque seu cromossomo X contém uma cópia 

defeituosa do gene, incapaz de produzir a proteína distrofina normal. 
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3. O gene h, que determina a hemofilia na espécie humana, está localizado no cromossomo X e é recessivo. 

Com base na genealogia representada a seguir, assinale o que for correto. 

 

(01)  O indivíduo 8 é hemofílico. 

(02)  O indivíduo 5 é normal e possui a chance de 50% de ser portador do gene para hemofilia. 

(04)  O indivíduo 10 possui a chance de 50% de ser hemofílico. 

(08)  O indivíduo 9 possui a chance de 50% de ser hemofílico. 

(16)  O indivíduo 6 é normal e portador do gene para a hemofilia. 

(32)  O indivíduo 11, casando–se com um homem normal, não poderá ter um filho hemofílico. 

(64)  O indivíduo 8, casando–se com uma mulher normal, homozigota dominante, poderá ter um filho 

hemofílico. 

Soma (     ) 

 

4. O exame citogenético de um indivíduo normal revelou que o seu cromossomo Y contém, 

aproximadamente, 30% a mais de heterocromatina na região distal, em relação ao padrão de 

cromossomo Y presente na população. Embora sem nenhuma manifestação fenotípica aparente, ele fez 

algumas suposições sobre a herança desse cromossomo. Assinale a suposição que está geneticamente 

coerente: 

a) Acho que o meu pai herdou essa condição genética da mãe dele. 

b) Se eu tenho este Y, todos os meus descendentes também o terão. 

c) Se o meu irmão não tiver esse Y, talvez ele não seja meu irmão. 

d) Entre as minhas filhas, apenas 50% terão esse cromossomo. 

e) Provavelmente esse Y ficou grande para ser o homólogo do X. 
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5. Na mosca Drosophila melanogaster ocorre um caso típico de herança ligada ao sexo com relação à 

coloração dos olhos, em que a cor vermelha é dominante sobre a cor branca. Apenas um par de alelos 

condiciona essa característica e está localizado na porção não homóloga do cromossomo X. A 

determinação sexual nesse inseto ocorre em função do sistema XY. Com base nessas informações, o 

cruzamento entre uma fêmea com olhos brancos e um macho com olhos vermelhos gerará: 

a) 100% de fêmeas com olhos brancos, 50% de machos com olhos vermelhos e 50% de machos com 

olhos brancos. 

b) 100% de fêmeas com olhos vermelhos e 100% de machos com olhos brancos. 

c) 50% de fêmeas com olhos vermelhos, 50% de fêmeas com olhos brancos, 50% de machos com olhos 

vermelhos e 50% de machos com olhos brancos. 

d) 50% de fêmeas com olhos vermelhos, 50% de fêmeas com olhos brancos e 100% de machos com 

olhos brancos. 

e) 100% de fêmeas com olhos brancos e 100% de machos com olhos vermelhos. 

 

 

6. O daltonismo é comumente entendido como a incapacidade de enxergar as cores verde e/ou vermelha. 

A percepção de cores é devida à presença de diferentes tipos do pigmento retinol nos cones da retina. 

Nos indivíduos daltônicos, alguns desses pigmentos não estão presentes, alterando a percepção das 

cores. Os genes que participam da síntese desses pigmentos localizam-se no cromossomo X. O 

daltonismo é um caráter recessivo. Um homem daltônico casou-se com uma mulher de visão normal em 

cuja família não havia relatos de casos de daltonismo. Este casal teve dois filhos: João e Maria. 

a) Qual a probabilidade de João ter herdado do pai o gene para daltonismo? Qual a probabilidade de 

Maria ter herdado do pai o gene para daltonismo? 

b) Por que é mais freqüente encontrarmos homens daltônicos que mulheres daltônicas? 
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7. A hemofilia é um distúrbio da coagulação sanguínea, em que faltam o fator VIII (em hemofílicos tipo A) e 

o fator IX (em hemofílicos tipo B), que são duas das proteínas envolvidas no processo, encontradas no 

plasma das pessoas normais. As pessoas com essa doença têm uma tendência a apresentar 

hemorragias graves depois de traumatismos banais, como um pequeno ferimento. Normalmente é 

transmitida de uma geração para outra, através de um gene recessivo presente no cromossomo sexual 

X. Embora seja possível a existência de uma mulher hemofílica, isso é muito raro, na verdade a maior 

parte da população de pacientes com hemofilia é do sexo masculino. 

Qual a condição genética dos pais para que nasça uma criança do sexo feminino com hemofilia? 

 

 

8. O heredograma mostra pessoas afetadas por uma doença genética rara. 

 

É mais provável que essa doença tenha herança: 

- autossômica ou ligada ao cromossomo X? 

- dominante ou recessiva? 

 

Justifique suas respostas. 

 

9. A herança autossômica influenciada pelo sexo é determinada por genes autossômicos que atuam de 

modo diferenciado nos homens e nas mulheres; a calvície hereditária é um exemplo desse tipo de 

herança genética. Baseado nisso, analise a seguinte situação problema: um homem com calvície 

hereditária, cujo pai não apresenta tendência à calvície hereditária, casou-se com uma mulher não-calva, 

cuja mãe apresenta tendência à este tipo de calvície. Qual a probabilidade deste casal ter um menino 

com tendência à calvície hereditária determinada por herança autossômica influenciada pelo sexo ou 

uma menina com o mesmo problema? 

a) 1/2 

b) 1/4 

c) 3/4 

d) 3/8 

e) 3/16 
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10. O heredograma abaixo representa o padrão de herança, em uma única família, de uma doença genética 

humana. Os indivíduos doentes são representados em preto, enquanto os indivíduos não doentes são 

indicados em branco. Nessa família, a doença é causada por apenas um loco gênico, localizado em um 

dos dois tipos de cromossomos sexuais. No conjunto dos indivíduos da família, esse loco apresenta dois 

alelos, A1 e A2. 

 

O loco gênico envolvido nessa doença está no cromossomo X ou no cromossomo Y? Considerando que 

um dos alelos é dominante, o alelo que promove o aparecimento da doença nos indivíduos afetados 

(alelo A1) é dominante ou recessivo em relação ao alelo A2?2 Explique como você chegou às suas 

conclusões. 
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Gabarito 

 

1. D 

Um casal de visão normal para cores mas com uma criança daltônica só pode ter o seguinte genótipo: 

XDY (homem com visão normal) e XDXd (mulher portadora, com visão normal) 

A criança só será daltônica caso seja do sexo masculino: Xd (da mãe) e Y (do pai). 

 

2. C 

Doenças recessivas ligada ao sexo são expressadas quando em homozigose nas mulheres (XaXa), mas 

nos homens é necessário apenas uma cópia (XaY). Caso a mãe seja heterozigota (XAXa), ela tem 50% de 

chance de passar o cromossomo XA ou 50% de chance de passar o cromossomo Xa. 

 

3. 1 + 2 + 4 + 8 = 15 

16 é incorreta pois é um homem XhY, e como a hemofilia é recessiva, este indivíduo é afetado. 

32 é incorreta pois 11 pode ter um filho hemofílico caso ele seja do sexo masculino (XhY). 

64 é incorreta pois se a mulher é homozigota dominante, seu genótipo é XHXH, e seus descendentes só 

poderão ser XHXh ou XHY. 

 

4. C 

Ao longo das gerações, o pai sempre passa o cromossomo Y aos descendentes do sexo masculino. Caso 

o indivíduo da questão não tenha um irmão com a mesma modificação do cromossomo Y, isso significa 

que o cromossomo veio de um homem diferente do pai dele. 

 

5. B 

Cor vermelha XA 

Cor branca Xa 

Fêmea com olhos brancos = XaXa 

Macho com olhos vermelhos = XAY 

 

Ou seja, 100% de fêmeas XAXa com olhos vermelhos e 100% de machos XaY com olhos brancos. 

 

6.  

a) A probabilidade de joão ter herdado o gene do pai é de 0%, visto que ele recebe do pai o cromossomo 

Y. Para Maria, a probabilidade é de 100%, já que para mulheres serem daltônicas devem apresentar dois 

cromossomos afetados, um vindo da mãe e outro do pai. 

b) O homem é daltônico com o genótipo XdY, com apenas um gene afetado, enquanto a mulher deve ser 

XdXd, com dois genes afetados. 
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7. A mãe deve ser hemofílica ou portadora e o pai deve ser hemofílico para ambos doarem dois genes 

recessivos à filha. 

 

8. O heredograma mostra uma herança dominante ligada ao cromossomo X. Vemos que todas as filhas de 

homens afetados também são afetadas, enquanto homens filhos de homens afetados não apresentam 

essa característica. 

 

9. A 

cc – homens e mulheres não calvos 

Cc – homens calvos e mulheres não calvas 

CC – homens e mulheres calvos. 

Homem com canície hereditária sem pai calvo – Cc 

Mulher não calva com mãe calva – Cc 

Cc x Cc = 1/4 CC, 2/4 Cc, 1/4 cc 

Filho homem calvo = 3/4 x 1/2 = 3/8 

Filha mulher calva = 1/4 x 1/2 = 1/8 

Ter um filho ou uma filha = 3/8 + 1/8 = 4/8 ou 1/2. 

 

10. A doença em questão se localiza no cromossomo X, visto que tanto homens quanto mulheres podem ter 

esta condição. O alelo A1, causador da doença, é o alelo dominante, onde todas as filhas de pais afetados 

também são afetadas. 
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Gnosiologia 

 

Resumo 

 

O que é gnosiologia? 

Gnosiologia é o campo de estudos filosóficos que se dedica à questão do conhecimento. É comumente 

confundida com a epistemologia, mas se distingue desta por tratar do processo do conhecer de maneira 

ampla ao processo de conhecer e não apenas ao conhecimento científico. 

Mais o que é saber? Se alguém diz a palavra “navio” e aparece em sua mente algo correspondente ao 

objeto navio, há então um conhecimento, mesmo que vago.  No entanto, se surge um objeto que não 

corresponde a navio, não há um conhecimento, o objeto navio não se apresenta à mente como ele é de forma 

verídica. Por isso, há de se presumir que o conhecimento tem graus distintos e há a possibilidade de engano 

e ilusão  

Desde a antiguidade vários filósofos se dedicaram à questão do conhecer, cada um formando usa 

concepção. A concepção de conhecimento discutida acima corresponde à interpretação predominante no 

pensamento moderno, que entende o conhecimento como representação. Isso quer dizer que conhecer seria 

representar o que é exterior à mente. Seria como obter uma “imagem” ou “reprodução” do mundo externo, 

projetada na consciência. 

 Sendo assim, não há um consenso geral a respeito desse processo ao longo da história, mas questões 

básicas que concentram a atenção desses teóricos. São elas: 

 

Relação sujeito-objeto 

De acordo com a visão tradicional representacionista do conhecimento, há basicamente dois polos no 

processo do conhecer: 

- O sujeito conhecedor (nossa consciência, nossa mente); e 

- O objeto conhecido (a realidade, o mundo, os inúmeros fenômenos). 

Se a teoria se baseia notadamente no objeto como determinante do processo de conhecimento ela é 

considerada realista. Se ela se baseia na predominância do sujeito na relação com o objeto, então essa é 

definida como idealista. 

 

Fontes primeiras 

 De onde vem o conhecimento? Como já vimos ao longo do ano, duas grandes correntes ofereceram 

respostas distintas à essa questão, o racionalismo e o empirismo. A primeira afirma que a razão humana é o 

principal instrumento para a produção do conhecimento. Já a segunda afirma que o conhecimento é 

proveniente das experiências. 
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Processo 

Como os dados se transformam em ideias, juízos, etc.? Ainda no interior da questão entre o 

racionalismo e o empirismo, há a discussão do “caminho percorrido” pelo conhecimento. O racionalismo 

defende que o conhecimento verdadeiro é possível a partir de princípios lógicos. Os princípios lógicos 

fundamentais são inatos, isto é, estão na mente do ser humano desde o nascimento. O empirismo, por sua 

vez, acredita que, de maneira geral, as ideias são produzidas por percepções sensoriais que geram uma 

reflexão que permitirá um futuro juízo. 

Existe ainda o apriorismo kantiano, que, de alguma forma, consiste num meio termo entre as duas 

visões tanto na questão das fontes primeiras quanto no processo. Kant afirmava que o conhecimento vem da 

experiência, mas que ela sozinha não era capaz de produzir o conhecimento em si. Era preciso então organizar 

os dados da experiência. Para Kant, o sujeito possuía faculdades a priori que determinam o conhecimento. 

Assim sendo, a experiência oferece a matéria do conhecimento enquanto a razão organiza essa matéria em 

estruturas, ou formas, a priori. 

 

Possibilidades 

O que podemos realmente conhecer? Existe algum limite para o conhecimento? Para essas respostas 

surgiram outras duas grandes correntes, o dogmatismo, que defende a possibilidade de atingirmos a verdade, 

e o ceticismo, que duvida dessa possibilidade. E o que vem a ser a verdade? Nesse âmbito significa a 

correspondência entre o que se pensa ou se diz e a realidade que se quer conhecer ou expressar. 

Kant também ofereceu uma alternativa para essas duas posições. O criticismo. Mesmo admitindo a 

possibilidade de alcançarmos a verdade, o pensador se posiciona numa posição questionadora sobre em que 

condições isso de realizaria. O resultado dessa postura é a diferenciação, também baseada no sujeito, entre 

o que nosso entendimento poder conhecer e o que não pode. 
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Exercícios 

 

1. Entre os problemas principais da Filosofia, destaca-se a teoria do conhecimento, que tem por objetivo 

investigar as fontes do conhecimento, as formas de juízos verdadeiros e as regras para a obtenção do 

conhecimento seguro. Sobre a teoria do conhecimento, assinale o que for correto. 

(01) O problema do conhecimento, em suas diferentes formas de fundamentação, seja racional 

(através da razão) ou empírica (através da experiência), não diz respeito ao nascimento da 

Filosofia, na Grécia antiga, nem à filosofia da Idade Média. Ele se deve apenas à filosofia moderna. 

(02) O sofista Protágoras, com a afirmação de que “o homem é a medida de todas as coisas”, pode 

ser considerado um precursor do relativismo contemporâneo, do ponto de vista da teoria do 

conhecimento. 

(04) O que diferencia, segundo Platão, opinião e conhecimento, é que a opinião fornece apenas um 

quadro provisório do mundo, ao passo que o conhecimento é o estudo do imutável e permanente. 

(08) Para René Descartes, o desejo de verdade não é suficiente para fundar o conhecimento, mas, 

sim, regras para a direção do espírito, estabelecidas pelo rigor de um método lógico e metafísico. 

(16) Em se tratando das formas do conhecimento, para Platão, no mito da caverna, abordado em A 

República, o conhecimento sensível é idêntico ao conhecimento inteligível. 

Soma (    ) 

 

2. Assentado, portanto, que a Escritura, em muitas passagens, não apenas admite, mas necessita de 

exposições diferentes do significado aparente das palavras, parece-me que, nas discussões naturais, 

deveria ser deixada em último lugar. 
GALILEI, G. Carta a Benedetto Castelli. In: Ciência e fé: cartas de Galileu sobre o acordo do sistema copernicano com a Bíblia. 

São Paulo: Unesp, 2009. (adaptado) 

 

O texto, extraído da carta escrita por Galileu (1564-1642) cerca de trinta anos antes de sua condenação 

pelo Tribunal do Santo Ofício, discute a relação entre ciência e fé, problemática cara no século XVII. A 

declaração de Galileu defende que 

a) a bíblia, por registrar literalmente a palavra divina, apresenta a verdade dos fatos naturais, 
tornando-se guia para a ciência. 

b) o significado aparente daquilo que é lido acerca da natureza na bíblia constitui uma referência 
primeira. 

c) as diferentes exposições quanto ao significado das palavras bíblicas devem evitar confrontos com 
os dogmas da Igreja. 

d) a bíblia deve receber uma interpretação literal porque, desse modo, não será desviada a verdade 
natural. 

e) os intérpretes precisam propor, para as passagens bíblicas, sentidos que ultrapassem o 
significado imediato das palavras. 
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3. Quando analisamos nossos pensamentos ou ideias, por mais complexos e sublimes que sejam, sempre 

descobrimos que se resolvem em ideias simples que são cópias de uma sensação ou sentimento 

anterior. Mesmo as ideias que, à primeira vista, parecem mais afastadas dessa origem mostram, a um 

exame mais atento, ser derivadas dela. 

HUME, D. Investigação sobre o entendimento humano. São Paulo: Abril Cultural, 1973. 

  

Depreende-se deste excerto da obra de Hume que o conhecimento tem a sua gênese na 

a) convicção inata. 

b) dimensão apriorística.  

c) elaboração do intelecto.  

d) percepção dos sentidos.  

e) realidade transcendental. 

 

 

4. Em sua obra Ensaio acerca do entendimento humano o filósofo inglês John Locke escreveu: 

Suponhamos, pois, que a mente é, como dissemos, um papel branco, desprovida de todos os caracteres, 

sem quaisquer ideias; como ela será suprida? De onde lhe provém este vasto estoque, que a ativa e que 

a ilimitada fantasia do homem pintou nela com uma variedade quase infinita? De onde apreende todos 

os materiais da razão e do conhecimento? A isso respondo, numa palavra, da experiência. Todo o nosso 

conhecimento está nela fundado, e dela deriva fundamentalmente o próprio conhecimento. 

Empregada tanto nos objetos sensíveis externos como nas operações internas de nossas mentes, que 

são por nós mesmos percebidas e refletidas, nossa observação supre nossos entendimentos com 

todos os materiais do pensamento. 

 

Considere as seguintes afirmativas sobre esse texto. 

I. O texto expressa a posição do empirismo filosófico em relação ao problema do conhecimento. 

II. O texto expressa a posição do racionalismo cartesiano. 

III. O texto é uma defesa do ceticismo filosófico. 

IV. A expressão “operações internas de nossas mentes” significa as ações que realiza nossa mente, 

tais como imaginar, pensar, lembrar, sentir. 

V. A expressão “objetos sensíveis” é usada no texto para se referir a valores, tais como a Justiça, a 

Liberdade e o Bem. 

Assinale a alternativa correta. 

a) Somente as afirmativas II e III estão corretas. 

b) Somente as afirmativas I e IV estão corretas. 

c) Somente a afirmativa I está correta. 

d) Somente as afirmativas IV e V estão corretas. 

e) Somente a afirmativa V está correta. 
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5. Considerando-se as primeiras linhas das Meditações sobre a filosofia primeira de René Descartes: 

“Há já algum tempo dei-me conta de que, desde meus primeiros anos, recebera muitas falsas opiniões 

por verdadeiras e de que aquilo que depois eu fundei sobre princípios tão mal assegurados devia ser 

apenas muito duvidoso e incerto; de modo que era preciso tentar seriamente, uma vez em minha vida, 

desfazer-me de todas as opiniões que recebera até então em minha crença e começar tudo novamente 

desde os fundamentos, se eu quisesse estabelecer alguma coisa de firme e de constante nas ciências. 

(…) Agora, pois, que meu espírito está livre de todas as preocupações e que obtive um repouso seguro 

numa solidão tranquila, aplicar-me-ei seriamente e com liberdade a destruir em geral todas as minhas 

antigas opiniões” 

 

É correto afirmar sobre a teoria do conhecimento cartesiana que 

a) Descartes não utiliza um método ou uma estratégia para estabelecer algo de firme e certo no 
conhecimento, já que suas opiniões antigas eram incertas. 

b) Descartes considera que não é possível encontrar algo de firme e certo nas ciências, pois até então 
esse objetivo não foi atingido. 

c) Descartes, ao rejeitar o que a tradição filosófica considerou como conhecimento, busca 
fundamentar nos sentidos uma base segura para as ciências. 

d) ao investigar uma base firme e indestrutível para o conhecimento, Descartes inicia rejeitando suas 
antigas opiniões e utiliza o método da dúvida até encontrar algo de firme e certo. 

e) Descartes necessitou de solidão para investigar as suas antigas opiniões e encontrar entre elas 
aquela que seria o verdadeiro fundamento do conhecimento. 
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6. Leia o texto de Platão a seguir: 

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

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

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

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

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

impossível. 

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

 

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

afirmativas a seguir: 

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

atingem a verdade. 

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

formar, a partir delas, o conhecimento. 

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

conhecimento inteligível. 

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

verdadeiro. 

Assinale a alternativa correta. 

a) Somente as afirmativas I e II são corretas. 

b) Somente as afirmativas II e IV são corretas. 

c) Somente as afirmativas III e IV são corretas. 

d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas. 

e) Somente as afirmativas I, III e IV são corretas. 
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7. O criticismo de Kant representa a reação do pensamento do Século das Luzes à polarização decorrente 

do racionalismo e do empirismo do século anterior. Logo, na introdução da sua obra Crítica da razão 

pura, Kant defende a realização da revolução copernicana na filosofia. Sobre esta revolução, analise as 

assertivas abaixo. 

I. A filosofia, até então, sempre se guiou pelos instintos, deixando sempre no plano inferior o objeto 

do conhecimento. 

II. Nas atividades filosóficas é preciso que o objeto seja regulado pelo conhecimento humano, o 

conhecimento a priori. 

III. O conhecimento a priori resulta da faculdade de intuição, cuja comprovação é alcançada com a 

experiência. 

IV. Só é verdadeiro o conhecimento resultante da experiência, quando esta toma o objeto como a coisa 

em si mesma, sem o auxílio da razão. 

Assinale a alternativa que contém as assertivas verdadeiras. 

a) Apenas II e IV. 

b) Apenas I, II e IV. 

c) Apenas II e III. 

d) Apenas I, III e IV. 

 

 

8. Estabeleça a associação entre as possibilidades do conhecimento (COLUNA I) e a(s) sua(s) 

característica(s) (COLUNA II). 

 Coluna I 

(1) Dogmatismo 

(2) Ceticismo 

(3) Criticismo 

(4) Pragmatismo  

 

Coluna II 

(  ) Caracteriza-se pela atitude de conhecimento que consiste em acreditar estar de posse da certeza 

ou da verdade antes de fazer a crítica da faculdade de conhecer. 

(  )  Posição epistemológica segundo a qual o espírito humano nada pode conhecer com certeza; 

conclui pela suspensão do juízo e pela incerteza permanente. 

(  )  Caracteriza-se por afirmar que não é possível conhecer as coisas tais como são em si, apenas 

podemos conhecer os fenômenos, aquilo que aparece. 

(  )  Posição epistemológica que afirma que o intelecto é dado ao homem não para investigar e 

conhecer a verdade, mas sim para orientar-se na realidade. 

Marque a opção que contempla a sequência CORRETA das associações de cima para baixo. 

a) 2, 3, 4, 1 

b) 1, 2, 3, 4 

c) 4, 1, 2, 3 

d) 1, 3, 2, 4 

e) 3, 4, 1, 2 
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9. A Filosofia como investigação 

 

Todos sabem que o cético dúvida de tudo. E todos sabem que duvidar de tudo não tem sentido: as 

ideias céticas podem ser sedutoras, mas dizer que não sabemos nada, que não temos certeza de nada 

é algo exagerado, absurdo e auto refutável. O ceticismo, usualmente, é tido como algo negativo, 

enquanto na filosofia, frequentemente é descrito como uma posição que deve ser desafiada, enfrentada 

e vencida. 

Essa atitude negativa que se atribui ao filósofo cético, porém, não é mais que um aspecto incidental e 

parcial do ceticismo. Na verdade, tal dúvida universal é inventada por filósofos modernos. Por isso, 

muitos autores que lidam com a questão cética são responsáveis pela difusão de uma imagem do 

ceticismo que não faz plena justiça à tradição intelectual que lhe deu origem. Oswaldo Porchat, um dos 

mais importantes filósofos brasileiros, já disse que a filosofia moderna e contemporânea costuma 

recorrer a "caricatas figurações" da filosofia cética: "cada filósofo fabrica seu inimigo cético particular 

e atribui-lhe esdrúxulas doutrinas ad hoc forjadas de modo que melhor sejam refutadas". 

Quando nos defrontamos diretamente com os escritos e as ideias dos céticos, em especial dos céticos 

gregos antigos que sobreviveram ao tempo, encontramos uma imagem surpreendentemente rica e 

interessante do ceticismo, bem como uma maneira peculiar de questionar as doutrinas filosóficas. Há, 

assim, uma diferença crucial entre o cético moderno e o cético antigo. O primeiro lança uma dúvida 

radical sobre todos os domínios do conhecimento. Lembremo-nos, por exemplo, dos cenários onde são 

traçados os argumentos do sonho e do gênio maligno nas Meditações de Descartes: tenho o 

pensamento de que estou aqui, neste momento, sentado nesta cadeira, segurando uma folha de papel, 

mas posso estar sonhando ou sendo enganado por um deus poderoso. Por essa razão, uma questão 

central da epistemologia moderna é a seguinte: já que um pensamento que eu tomo como verdadeiro 

pode ser falso ou ilusório, o que deve ocorrer a um pensamento para lhe conferir a qualidade de 

conhecimento? O cético antigo, por sua vez, não supõe que todas as nossas crenças são ou podem ser 

simultaneamente falsas. A postura dubitativa do cético é ainda mais radical, pois a sua questão cética 

central não seria "é possível conhecer?" ou "como conhecemos?", mas a pergunta mais fundamental: 

"temos alguma razão para acreditar?" [...] 

(SILVA FILHO, Waldomiro José da. Cult n. 116, ago. 2007.) 

 

Segundo o texto, qual é a principal diferença entre o ceticismo antigo e o moderno? 

a) Enquanto o ceticismo moderno é otimista, o antigo é pessimista. 

b) O ceticismo antigo tinha uma visão caricaturada do mundo, que foi modificada no moderno. 

c) O ceticismo antigo aplica-se a todos os domínios do conhecimento; o moderno é mais restrito. 

d) O ceticismo moderno questiona as condições do conhecimento; o antigo, se há por que crer. 

e) O ceticismo moderno é mais rico e interessante que o antigo. 
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10. “[...] Aristóteles estabelecia antes as conclusões, não consultava devidamente a experiência para 

estabelecimento de suas resoluções e axiomas. E tendo, ao seu arbítrio, assim decidido, submetia a 

experiência como a uma escrava para conformá-la às suas opiniões”. 

Com base no texto, assinale a alternativa que apresenta a interpretação que Bacon fazia da filosofia 

aristotélica. 

a) A filosofia aristotélica estabeleceu a experiência como o fundamento da ciência. 

b) Aristóteles consultava a experiência para estabelecer os resultados e axiomas da ciência. 

c) Aristóteles afirmava que o conhecimento teórico deveria submeter-se, como um escravo, ao 

conhecimento da experiência. 

d) Aristóteles desenvolveu uma concepção de filosofia que tem como consequência a 

desvalorização da experiência. 

e) Aristóteles valorizava a experiência, por considerá-la um caminho seguro para superar a opinião e 

atingir o conhecimento verdadeiro. 
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Gabarito 

 

1. 02 + 04 + 08 = 14 

 Resolução passo-a-passo: 

 (01) A teoria do conhecimento diz respeito a todas as fases da história da filosofia. 

 (02) O relativismo é uma corrente que afirma que não é possível a existência de verdades absolutas. O 

sofista Protágoras ao determinar o homem como medida inaugurou a possibilidade de cada indivíduo 

eleger a sua verdade. 

 (04) Em Platão a opinião é insegura e oriunda do mundo sensível, enquanto o conhecimento é seguro e 

característico do mundo das ideias. 

 08) Descartes acreditava que as regras eram capazes de conduzir o homem ao conhecimento seguro. 

 (16) O conhecimento inteligível é superior à opinião do mundo sensível. 

 

2. E 

 [Resposta do ponto de vista da disciplina de Filosofia] 

Galileu era não só um sujeito capaz da mais convincente retórica, como também um sujeito capaz das 

afirmações mais difíceis. Perante o forte discurso religioso – forte, porém inapropriado para a ciência –, 

Galileu cumpriu a delicada tarefa de afirmar uma ciência nova baseada puramente na matemática, 

distante da fé e de qualquer autoridade que não fosse a experiência. 

“E talvez tenha ocorrido em Siena o efetivo pronunciamento do famoso Eppur si muove. Vejamos que 

história é essa. Segundo dois livros de meados do século XVIII, logo depois de abjurar, Galileu teria dito “E, 

no entanto, se move”, referindo-se ao movimento da Terra que acabara de renegar. Os estudiosos sempre 

acharam esse rompante impossível, ou porque não haveria testemunhas favoráveis para registrá-lo ou 

porque Galileu saberia das terríveis consequências de tal gesto, se fosse percebido por um inquisidor. 

Porém, o restauro em 1911 de um quadro espanhol de 1643, no qual aparece inscrita aquela frase, mostra 

que a história quase certamente já era divulgada com Galileu ainda vivo. E é bastante possível que ele tenha 

altiva e jocosamente pronunciado tal afirmação numa das recepções de Picolomini”.  
(P. R. Mariconda & J. Vasconcelos. Galileu – e a nova Física. In Coleção Imortais da ciência. São Paulo: Odysseus Editora, 2006, 

p. 184) 

 

[Resposta do ponto de vista da disciplina de História] 

Galileu e suas ideias desafiaram a Igreja Católica e seus dogmas na época do Renascimento, propondo 

uma observação do mundo baseada em caracteres matemáticos e astronômicos e não mais religiosos. 

A passagem da questão ressalta que, para ele, a Bíblia pode ser interpretada de diferentes maneiras e 

que, para a observação da natureza, ela não tem valor nenhum.   

 

3. D 

Hume afirma que a única forma de produzir conhecimento é através da nossa experiência sensorial no 

mundo. Sendo assim, através da nossa percepção do mundo, das sensações produzidas pela interação 

com os objetos e fatos, vamos adquirindo conhecimento que se consolida em ideias. 
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4. B 

Devemos ter em mente que o empirismo veio em contraponto ao modelo cartesiano que era baseado na 

desconsideração dos sentidos para adquirir conhecimento. Foi uma época de muita discussão filosófica 

sobre conhecimento. 

 

5. D 

a) Justamente por suas opiniões antigas serem incertas, Descartes precisa de um método que o faça 

chegar ao conhecimento seguro sem os enganos da tradição. 

b) Descartes é um racionalista, por isso ele acredita que o homem é capaz de encontrar o conhecimento 

verdadeiro através da razão, espacialmente na ciência. 

c) Descartes não rejeitou a tradição, mas a questionou. Acreditar que os sentidos nos guiam ao 

conhecimento perfeito seria transformar o autor em um empirista. 

d) Descartes rejeita qualquer certeza para evitar os enganos; a partir daí usa o método da dúvida radical 

para encontrar o conhecimento verdadeiro. 

e) Descartes não procura a verdade em suas antigas opiniões, mas no que restou após a dúvida 

hiperbólica. 

 

6. B 

I. Em Platão os sentidos ou impressões são importantes para a dialética do conhecimento, mas não são 

capazes de revelar a verdade. 

II. Os animais não são capazes de formar conhecimento, mas os homens através do processo dialético 

podem. 

III. As impressões são caracterizam o mundo sensível. 

IV. As impressões constituem a primeira fase da dialética que conduz ao conhecimento verdadeiro. 

  

 

7. C 

I. Kant não afirma que a filosofia deixou o objeto do conhecimento. Na verdade, propõe uma revolução 

copernicana na teoria do conhecimento onde o objeto deixaria de ser o centro do conhecimento. Então 

pode se supor o contrário, que o objeto do conhecimento recebia atenção até demais. 

IV. Para Kant o conhecimento deriva da interação entre a razão, que dá forma ao conhecimento, e a 

experiência, que lhe fornece conteúdo;  

 

8. B 

1º- Dogmatismo: Corrente de pensamento baseada na ideia de que há conceitos e preceitos incontestáveis 

e uma verdade absoluta 

2º- Ceticismo: É a corrente de pensamento baseada na dúvida. A ideia que o humano não consegue atingir 

nenhuma verdade absoluta. 

3º- Criticismo: Corrente filosófica que põe em cheque as possibilidades de obter conhecimento. 

4º- Pragmatismo: Uma forma de pensar ou corrente voltada para seu fim, ligada ao resultado ou a 

experiência objetiva do humano. 
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9. D 

O ceticismo antigo é, além de uma corrente filosófica que questiona o conhecimento, uma corrente ética, 

sobe como proceder, como agir no mundo mediante a impossibilidade da verdade absoluta. O ceticismo 

moderno questiona a existência de uma verdade absoluta que orienta os acontecimentos, as experiências, 

os fatos e os objetos. Está muito mais conectada com a questão científica.  

 

10. D 

Bacon é um dos principais críticos de Aristóteles e seu método dedutivo. Para ele, o método aristotélico 

levava a crença de que apenas a razão ou o raciocínio era capaz de produzir conhecimento. Bacon acredita 

que saber algo é experimentar esse algo, tanto que desenvolve um método que pode ser considerado 

contrário ao método dedutivo, o indutivo, que parte de experiências particulares para generalizações. 
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Exercícios de lentes 

 

Exercícios 

 

1. (Faculade Albert Einstein - Medicina 2016) Uma estudante de medicina, dispondo de espelhos esféricos 

gaussianos, um côncavo e outro convexo, e lentes esféricas de bordos finos e de bordos espessos, 

deseja obter, da tela de seu celular, que exibe a bula de um determinado medicamento, e aqui 

representada por uma seta, uma imagem ampliada e que possa ser projetada na parede de seu quarto, 

para que ela possa fazer a leitura de uma maneira mais confortável. 

 

Assinale a alternativa que corresponde à formação dessa imagem, através do uso de um espelho e 

uma lente, separadamente. 
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2. (Ueg) O filme publicitário “Copo” foi criado pela Lew Lara para o Grupo Schincariol como propaganda 

de caráter social, já que sua temática chama a atenção dos perigos da combinação de álcool com 

direção. Considere que o copo cheio de cerveja se comporte como uma lente convergente com índice 

de refração maior que o índice do ar. 

 

 

 

Com relação à imagem formada pelo copo de cerveja, é CORRETO afirmar:  

a) Não passa de uma montagem computacional, sem nenhuma justificativa física.  

b) Independe da posição do objeto em relação à lente convergente.  

c) É necessário que o objeto se encontre atrás do foco da lente convergente.  

d) É necessário que o objeto fique entre o foco e o vértice da lente convergente. 

 

 

3. (Fgv 2017) Uma garota, estudante do ensino médio, dispõe de uma lupa para se entreter. Ela consegue 

queimar um ponto de uma folha de papel pousada no chão horizontal, com sol a pino, mantendo a lupa 

paralelamente à folha e a uma altura h dela. 

Desejando obter a imagem direita de uma figura desenhada nessa mesma folha, ampliada duas vezes, 

ela deverá manter a lupa paralela a uma distância da folha igual a 

a) 3h 

b) 2h 

c) h 

d) h/2 

e) h/3 
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4. (Puccamp 2017) As lentes convergentes formam imagens cujas características dependem da distância 

entre o objeto e a lente. Quando um objeto luminoso é colocado sobre o eixo principal e a 15 cm de 

uma lente delgada convergente de distância focal igual a 20 cm, a imagem formada é 

a) real e quatro vezes menor que o objeto. 

b) real e com o dobro do tamanho do objeto. 

c) real e quatro vezes maior que o objeto. 

d) virtual e com o dobro do tamanho do objeto. 

e) virtual e quatro vezes maior que o objeto. 

 

 

5. (Ufsc 2019) Entre os cincos sentidos humanos, a visão é um dos mais importantes, por isso deve-se 

cuidar muito bem dos olhos. Ainda assim, defeitos visuais como miopia, hipermetropia e astigmatismo 

aparecem no decorrer da vida. Mas nada está perdido, pois os óculos são alternativas acessíveis e 

satisfatórias na melhoria da qualidade visual dos indivíduos. Considere o esquema do olho abaixo para 

responder aos itens da questão. 

 

 

a) Com base no esquema do olho abaixo, desenhe a imagem do objeto (seta) formada em um olho 

hipermetrope. 

 

 

b) Que tipo de lente esférica corrige o defeito da hipermetropia e que fenômeno óptico explica o 

funcionamento de uma lente esférica? 

 

c) Considere uma pessoa hipermetrope capaz de enxergar nitidamente quando seu ponto próximo é 

de 1,0 m. Nesse caso, qual a vergência da lente corretiva para conjugar a imagem de um objeto no 

ponto próximo, se esse objeto estiver a 25 cm do olho? 
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6.  (Ufjf) A glicerina é uma substância transparente, cujo índice de refração é praticamente igual ao do 

vidro comum. Uma lente biconvexa, de vidro é totalmente imersa num recipiente com glicerina. Qual 

das figuras abaixo melhor representa a transmissão de um feixe de luz através da lente? 

 

 

7. (Fuvest 2008) Um sistema de duas lentes, sendo uma convergente e outra divergente, ambas com 

distâncias focais iguais a 8cm, é montado para projetar círculos luminosos sobre um anteparo. O 

diâmetro desses círculos pode ser alterado, variando-se a posição das lentes. 

 

Em uma dessas montagens, um feixe de luz, inicialmente de raios paralelos e 4 cm de diâmetro, incide 

sobre a lente convergente, separada da divergente por 8 cm, atingindo finalmente o anteparo, 8 cm 

adiante da divergente. Nessa montagem específica, o círculo luminoso formado no anteparo é melhor 

representado por 
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8. (Faculdade Albert Einstein – Medicina – 2017)  

 

O olho humano, responsável pela visão, pode distinguir cerca de 10 milhões de cores e é capaz de 
detectar um único fóton. É um sistema óptico complexo, formado por vários meios transparentes, além 
de um sistema fisiológico com inúmeros componentes e todo o conjunto é chamado GLOBO OCULAR. 
Pela complexidade de se traçar os trajetos dos raios luminosos através desses diferentes meios, 
convencionou-se representar todos eles por uma única lente convergente biconvexa (o cristalino), de 
distância focal variável, essa representação é chamada de olho reduzido. 

 

 Chama-se Óptica da Visão o estudo das trajetórias dos raios luminosos, através do globo ocular, até a 
formação de imagens no cérebro. As pessoas que tem visão considerada normal, emetropes, têm a 
capacidade de conjugar imagens nítidas para objetos situados em média a 25 cm da lente (ponto 
próximo), por convenção, até distâncias no infinito visual (ponto remoto). O cristalino é uma lente 
transparente e flexível, localizada atrás da pupila. Sua distância focal pode ser ajustada para focar 
objetos em diferentes distâncias, num mecanismo chamado acomodação. 
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A íris (na figura acima) é a área verde/cinza/marrom (castanha), medindo cerca de 12 mm de diâmetro. 
As outras estruturas visíveis são a pupila (círculo preto no centro) e a esclera (parte branca do olho) ao 
redor da íris. A córnea está presente, mas não é possível vê-la na foto, por ser transparente. 
Teoricamente, poderíamos pensar no centro da pupila como sendo o centro da íris. 
A pupila é um espaço vazio em forma circular, normalmente preto, definido pela margem interior da íris. 
Mede de 1,5 mm de diâmetro com muita luz até 8mm de diâmetro com pouca luz. Sua função é 
controlar a passagem de luz que chega até a retina. Quando o olho é exposto a níveis de iluminação 
muito elevados, a pupila se contrai (na verdade a íris dilata), efeito chamado de Pupillary Reflex. 

a) Admita a íris da figura recebendo pouzca luz. Qual a área da região colorida? (adote π≈ 3, 1) 

b) Chamemos de amplitude de acomodação visual a variação da vergência do cristalino de um olho, 

funcionando como uma lente, capaz de conjugar imagens nítidas para um objeto situado em seu 

ponto próximo e no seu ponto remoto. Determine, em metros, a distância do ponto próximo para 

uma pessoa que possua o ponto remoto normal e cuja amplitude de acomodação visual seja de 

2,4 di. 

 

 

9. (Faculdade Albert Einstein – Medicina – 2018) Um objeto real de 10 cm de altura é posicionado a 30 

cm do centro óptico de uma lente biconvexa, perpendicularmente ao seu eixo principal. A imagem 

conjugada tem 2,5 cm de altura. Para produzirmos uma imagem desse mesmo objeto e com as 

mesmas características, utilizando, porém, um espelho esférico, cujo raio de curvatura é igual a 20 cm, 

a que distância do vértice, em cm, da superfície refletora do espelho ele deverá ser posicionado, 

perpendicularmente ao seu eixo principal? 

a) 20 

b) 25 

c) 50 

d) 75 
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10. (Ufu 2017) Uma lente astronômica é um equipamento que emprega duas lentes dispostas num mesmo 

eixo de simetria, sendo uma objetiva e a outra ocular. A luz de um astro distante, quando atravessa a 

lente objetiva, produz uma imagem real (1), que se comporta como objeto para lente ocular, que 

produzirá uma imagem final virtual (2), maior e invertida em relação ao objeto, conforme esquema a 

seguir. 

 

 

a) Conforme características apontadas no esquema, qual o tipo de lente esférica usada como 

objetiva e como ocular, de acordo com seu comportamenteo óptico? Justifique sua resposta. 

b) Considere uma luneta, cuja distância focal da objetiva é de 120 cm. Sabendo-se que a amplificação 

da referida luneta é dada pela razão entre a distância focal da objetiva e a distância focal da ocular, 

calcule a amplificação conseguida por um equipamento com as características das lentes 

descritas no esquema. 
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Gabarito 

 

1. B 

 

 

 

2. C 

 

 

3. D 
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4. E 

 

 

5.  

 

 

6. C 

Se os índices de refração são iguais, não há desvio na trajetória dos raios luminosos, vide lei de Snell. 

  



 
 

 

 

10 

Física 
 

7. C 

A primeira lente (convergente) tem distância focal igual a 8 cm, assim os raios paralelos ao eixo principal 

indicem no centro óptico a segunda lente (divergente) e por isso não sofrem desvio. Isso pode ser 

observado na figura abaixo: 

 

 

Da congruência entre os cones de luz emergentes de L1 e L2, conclui-se que no anteparo A projeta-se um 

círculo luminoso de diâmetro 4 cm. 

 

8.  
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9. C 

 

 

10.  
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Exercícios de refração 

 

Exercícios 

 

1. Um canhão de luz foi montado no fundo de um laguinho artificial. Quando o lago se encontra vazio, o 

feixe produzido corresponde ao representado na figura. 

 

 

Quando cheio de água, uma vez que o  índice de refração da luz na água é maior que no ar, o esquema 

que melhor representa o caminho a ser seguido pelo feixe de luz é 
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2. (Uece 2019) A energia fotovoltaica é uma das fontes de energia em franca ascenção no Brasil. Dentre 

os diversos componentes de um sistema solar fotovoltaico, destaca-se o painel solar. De modo 

simplificado, esse componente é constituído por uma camada de vidro para proteção mecânica, 

seguida de uma camada formada por células solares e uma última camada, na parte inferior, também 

para proteção e isolamento. 

Sendo o vidro um material semitransparente, um raio solar que chega ao painel é 

a) parcialmente refletido e totalmente refratado pelo vidro. 

b) parcialmente refletido e parcialmente refratado pelo vidro. 

c) totalmente refratado pelo vidro. 

d) totalmente refletido pelo vidro. 

 

 

3. (Famerp 2017) Dois raios de luz monocromáticos provenientes do ar, um azul e outro vermelho, incidem 

no ponto P da superfície de uma esfera maciça de centro C, paralelos um ao outro, na direção da linha 

tracejada indicada na figura. A esfera é feita de vidro transparente e homogêneo. 

 

Se o índice de refração absoluto do vidro é maior para a cor azul do que para a vermelha e se não houve 

reflexão total dentro da esfera, a figura que representa corretamente a trajetória desses raios desde a 

sua incidência no ponto P até a sua emergência da esfera está indicada em 

a)  

b)  
c)  

d)  

 

 

e)  
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4. (Unesp 2019) Ao meio-dia, a areia de um deserto recebe grande quantidade de energia vinda do Sol. 

Aquecida, essa areia faz com que as camadas de ar mais próximas fiquem mais quentes do que as 

camadas de ar mais altas. Essa variação de temepratura altera o índice de refração do ar e contribui 

para a ocorrência de miragens no deserto, como esquematizado na figura 1. 

 

Para explicar esse fenômeno, um professor apresenta a seus alunos o esquema da figura 2, que mostra 

um raio de luz monocromático partindo do topo de uma palmeira, dirigindo-se para a areia e sofrendo 

refração rasante na interface entre as camadas de ar B e C. 

 

Sabendo que nesse esquema as linhas que delimitam as camadas de ar são paralelas entre si, que nA, 

nB e nC são os índices de refração das camadas A, B e C, respectivamente, e sendo α o ângulo de 

incidência do raio na camada B, o valor do senα é 

 

 



 
 

 

 

4 

Física 
 

5. (Fatec 2017) Durante um ensaio com uma amostra de um material transparente e homogêneo, um 

aluno do Curso de Materiais da FATEC precisa determinar de que material a amostra é constituída. Para 

isso, ele utiliza o princípio da refração , fazendo incidir sobre uma amostra semicircular, de raio r, um 

feixe de laser monocromático, conforme a figura. 

 

 

Utilizando os dados da figura e as informações necessárias apresentadas na tabela de referência, 

podemos concluir corretamente que o material da amostra é 

 

a) cristal de lantânio. 

b) cristal de titânio. 

c) cristal dopado. 

d) policarbonato. 

e) resina. 
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6. (Ufpa 2016) Um prisma de vidro está no ar e é feito de um material cujo índice de refração é n > 1. A 

forma de sua seção transversal é a de um triângulo retângulo isósceles, conforme a figura abaixo. 

Observa-se nele, que um feixe de luz incide perpendicularmente a face de entrada e, após refletir na 

segunda face inclinada, emerge perpendicularmente na terceira face do prisma, como mostrado pelas 

setas. 

 

Qual deve ser o menor valor do índice de refração n para ocorrer a situação descrita e o feixe não sair 

pela segunda face? 
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7. (Upe-ssa 2 – 2016) 

 

Antes da instalação de um cabo desse tipo, é necessário fazer um mapeamento do oceano, buscando 

perigoso que possam comprometer o funcionamento do cabo, interrompendo o fluxo de informações. 

Entre eles, destacam-se materiais de pesca abandonados, riscos de deslizamentos, vulcões e abismos. 

Determine qual o menor ângulo θ no qual podemos dobrar uma fibra óptica cilíndrica no mar, como se 

mostra na figura, de forma que o feixe de luz ainda se mantenha dentro dela. Considere que o índice de 

refração da água do mar e o da fibra óptica são iguais a 1,5 e 3,0, respectivamente. 
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8. (Fac. Albert Einstein – Medicina – 2016) A placa de Petri é um recipiente cilíndrico, achatado, de vidro 

ou plástico, utilizado para cultura de micro-organismos e constituída por duas partes: uma base e uma 

tampa. Em laboratórios de microbiologia e rotinas de bacteriologia, as placas de Petri são usadas para 

a identificação de micro-organismos. Num ensaio técnico, um laboratorista incide um feixe de luz 

monocromática de comprimento de onda igual a 600nm que, propagando-se inicialmente no ar, incide 

sobre a base de uma placa de Petri, conforme esquematizado na figura abaixo.  

 

 

 

 

Determine o índice de refração (n) do material da placa de Petri em relação ao ar, o comprimento (λ) e 

a frequência (f) da onda incidente enquanto atravessa a base da placa. 

a) 0,76 ; 790nm ; 5,0.1014 Hz  

b) 1,50 ; 400nm ; 5,0.1014 Hz  

c) 1,50 ; 600nm ; 3,3.1014 Hz  

d) 1,32 ; 400nm ; 7,5.1014 Hz 
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9. (Unesp 2015) Dois raios luminosos monocromáticos, um azul e um vermelho, propagam-se no ar, 

paralelos entre si, e incidem sobre uma esfera maciça de vidro transparente de centro C e de índice de 

refração √3, nos pontos A e V. Após atravessarem a esfera, os raios emergem pelo ponto P, de modo 

que o ângulo entre eles é igual a 60°.  

 

 

Considerando que o índice de refração absoluto do ar seja igual a 1, que 𝑠𝑒𝑛60° =
√3

2
 e que 𝑠𝑒𝑛30° =

1

2
, 

o ângulo α indicado na figura é igual a 

a) 90° 

b) 165° 

c) 120° 

d) 135° 

e) 150° 

 

 

10. (Ufjf 2012) A figura (a) mostra uma interface de separação entre dois meios ópticos de índices de 

refração n1 e n2. Quando um raio de luz de intensidade I0 incide sobre a interface com um ângulo θ em 

relação à normal, observa-se a presença de um raio de luz refletido de intensidade I1 e um raio de luz 

refratado de intensidade I2. Um estudante de Física mede a razão R = I1/I0 para diferentes ângulos de 

incidência θ e obtém o gráfico mostrado na Figura (b). 

 

a) Qual é a razão entre n1 e n2 ? 

b) À medida que o ângulo θ é aumentado, o raio refratado deve se afastar ou se aproximar da normal? 

Justifique sua resposta. 

c) Qual é a razão entre as intensidades da luz refletida I1 e refratada I2 quando θ = 35° ? 
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Gabarito 

 

1. B 

A luz está se propagando de um meio mais refringente para um meio menos refringente, ou seja, o raio 

refratado vai se afastando cada vez mais da normal. 

 

2. B 

 

 

3. B 
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4. E 

 

 

5. E 
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6. B 

 

 

7. A 

 

 

  



 
 

 

 

12 

Física 
 

8. B 

 

 

9. C 
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10.  
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Revisão de Espelhos planos e esféricos 

 

Exercícios 

 

1. (G1 - ifsul 2019)  Na figura a seguir, está representado um espelho plano, onde O  é um observador, 

enquanto A, B  e C  são objetos pontuais.  

 

 
 

O observador poderá ver, por reflexão no espelho, o(s) objeto(s)   

a) A  e B.     

b) B.     

c) C.     

d) B  e C.     

  
 

2. (Mackenzie 2019)   

 
 
O espelho bucal, utilizado por dentistas, é um instrumento que pode ser feito com um espelho plano ou 

esférico. Um dentista, a fim de obter uma imagem ampliada de um dente específico, deve utilizar um 

espelho bucal  

a) côncavo, sendo colocado a uma distância do dente menor que a distância focal.    

b) côncavo, sendo colocado a uma distância do dente entre o foco e o centro de curvatura.    

c) convexo, sendo colocado a uma distância do dente entre o foco e o centro de curvatura.    

d) plano.    

e) convexo, sendo colocado a uma distância do dente menor que a distância focal.    
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3. (Uemg 2019) Ao posicionar a mão à frente de um espelho esférico, Alice verificou a imagem da sua 

mão conforme a figura a seguir: 

 

 
 

O tipo de imagem formada da mão e o espelho utilizado são, respectivamente:   

a) Virtual e côncavo.     

b) Virtual e convexo.     

c) Real e convexo.     

d) Real e côncavo.     
  
 

4. (G1 - IFCE 2019) Como atividade extraclasse, um aluno do IFCE resolveu gravar um vídeo no qual 

utilizou-se de um espelho para representar suas emoções. Num trecho específico do vídeo ele dizia que 

se sentia grande, com o dobro de seu tamanho. Em outro momento ele afirmava que sua vida estava 

ao contrário do que devia ser e mostrava uma imagem invertida. Por fim, dizia que na situação atual do 

país ele não tinha nenhuma referência política para se espelhar e, colocava-se a uma posição tal do 

espelho que sua imagem se situava no ‘infinito’.  

 

De acordo com o enunciado, é correto afirmar-se que   

a) o espelho usado pelo aluno era convexo.     

b) não é possível saber que tipo de espelho o aluno usava, podendo ser côncavo ou convexo.     

c) o espelho usado pelo aluno era côncavo.     

d) não restam dúvidas de que o espelho era plano.     

e) não é possível que um único espelho produza todas as imagens mencionadas no texto.    
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5. (Ufu 2019) Uma pessoa vai até um museu de ciências e numa sala de efeitos luminosos se posiciona 

frente a diferentes tipos de espelhos (côncavo, convexo e plano). Qual situação a seguir representa a 

correta imagem (i) que é possível essa pessoa obter de si própria?  

a)  

b)     

c)     

d)     
  
 

6. (Uece 2018) Dois espelhos planos são dispostos paralelos um ao outro e com as faces reflexivas 
viradas uma para outra. Em um dos espelhos incide um raio de luz com ângulo de incidência de 45 .  

Considerando que haja reflexão posterior no outro espelho, o ângulo de reflexão no segundo espelho é  

a) 45 .     

b) 180 .     

c) 90 .     

d) 22,5 .     
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7. (Famerp 2018)  Um objeto luminoso encontra-se a 40 cm  de uma parede e a 20 cm  de um espelho 

côncavo, que projeta na parede uma imagem nítida do objeto, como mostra a figura. 

 
Considerando que o espelho obedece às condições de nitidez de Gauss, a sua distância focal é  

a) 15 cm.     

b) 20 cm.     

c) 30 cm.     

d) 25 cm.     

e) 35 cm.     
  
 

8. (Fepar 2018) A foto a seguir mostra um dentista examinando uma paciente por meio de um pequeno 
espelho esférico conhecido popularmente como espelho de dentista. O profissional utiliza o 
instrumento para observar o estado do dente do paciente. 

 

 
 

Com base em seus conceitos físicos, julgue as afirmativas que seguem. 
 

1 1 1

f p p'
= +

 
 

(     )   A principal função desse tipo de espelho é ampliar o campo visual.   
(     )   Se o objeto (dente) for posicionado no foco principal do espelho, a imagem será real.  
(     ) Esse modelo de espelho pode ser utilizado para refletir a luz de um objeto luminoso, pois possui 

comportamento convergente, iluminando assim áreas da boca com formação de sombras, como 
as regiões voltadas para a garganta.   

(     ) Num espelho esférico com raio de curvatura de 10 mm,  um dente de 0,8 mm  de altura é 

posicionado a 1mm  do vértice do espelho. A abscissa da imagem é de 1,25 mm.−    

(     )  Para o dente posicionado entre o vértice e o foco principal desse espelho, temos para um objeto 
real uma imagem de natureza virtual, orientação direita e maior que o objeto.   
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9. (Ufpr 2017)  Um espelho côncavo, com raio de curvatura 10 cm  e centro em C,  foi posicionado de 

acordo com a figura abaixo. Um objeto O,  com 2 cm  de altura, está localizado a 3 cm  do espelho e 

orientado para baixo, a partir do eixo principal. Os segmentos que podem ser observados sobre o eixo 

principal são equidistantes entre si.  

a) Na figura, assinale o foco do espelho, ressaltando-o por meio da letra F.  

 
 

b) Determine graficamente, na figura, a imagem formada, representando, adequadamente, no mínimo, 

dois raios “notáveis”, antes e após a ocorrência da reflexão. 

 

 
 

c) Determine, apresentando os devidos cálculos, o tamanho da imagem. É sabido que a ampliação 

corresponde ao simétrico da razão entre a distância da imagem ao espelho e a distância do objeto 

ao espelho, ou a razão entre o tamanho da imagem e o tamanho do objeto, com as devidas 

orientações.  

  
 

10. (Uepg 2017) Em relação às imagens formadas por um espelho côncavo, assinale o que for correto.  

(01) Se o objeto estiver entre o foco e o vértice, a imagem é real, invertida e maior que o objeto.    

(02)  Se o objeto estiver localizado além do centro de curvatura, a imagem é real, invertida e menor 
que o objeto.    

(04)  Se o objeto estiver sobre o centro de curvatura, a imagem formada é real, direita e de mesmo 
tamanho que o objeto.    

(08)  Se o objeto estiver entre o centro de curvatura e o foco, a imagem é virtual, direita e maior que o 
objeto.    

(16)  Se o objeto está localizado no plano focal, a imagem é imprópria.    

Soma (     ) 
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Gabarito 

 

1. D 
Por reflexão o observador no ponto O poderá ver apenas os objetos B e C como mostra a figura abaixo 
que mostra a sua amplitude de visão por reflexão no espelho plano. 
 

   
 

2. A 
Como a imagem é virtual e maior, o espelho usado tem que ser côncavo, com o objeto colocado entre o 

foco (F)  e o vértice do espelho (V),  como ilustrado na figura. 

 

   
 

3. A 

Como a imagem é maior e direita em relação ao objeto, ela deve ser virtual e o espelho utilizado é o 
côncavo.   
 

4. C 
Para um objeto real, um espelho plano conjuga uma imagem virtual, direita e de mesmo tamanho; um 
espelho convexo conjuga uma imagem virtual, direita e menor. Portanto, o espelho usado pelo aluno era 
côncavo.   

 
5. A 

Na alternativa [A] a opção está correta, pois o espelho é côncavo com o objeto entre o foco e o vértice, 
assim, a imagem é direita virtual e maior. Na opção [B] com o objeto no foco a imagem é imprópria e 
não como aparece (virtual, invertida e maior). Na opção [C], temos um espelho plano, logo, a imagem é 
direita, igual e virtual e aparece como virtual, invertida e menor. Finalmente, na opção [D], o espelho é 
convexo e tem sempre a imagem direita, virtual e menor, sendo que a alternativa a apresenta como 
invertida.   
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6. A 
Construindo os raios incidentes e refletidos: 
 

 
De acordo com a figura, podemos concluir que o ângulo de reflexão no segundo espelho é de 45 .    
 

7. A 
Usando a equação de Gauss, temos: 

= +
1 1 1

f di do   
Onde: 

=f  distância focal; 

= di 60 cm  distância da imagem ao vértice do espelho; 

= do 20 cm  distância do objeto ao vértice do espelho. 

Assim, 

= +  = =
1 1 1 60 cm

f 15 cm
f 60 cm 20 cm 4

   
 

8. F – F – V – V – V 
(F) Na verdade, sendo um espelho côncavo é ampliada a imagem, mas o campo visual fica reduzido.  
(F) A imagem de um espelho côncavo para o objeto no foco é dita imprópria e não há formação de 
imagem no espelho. 
(V) Todo espelho reflete a luz podendo ser refletida para áreas que se deseja observar. O 
comportamento convergente facilita a localização de locais de difícil visualização na prevenção e 
tratamento de cáries, tártaro e demais doenças que afetam a saúde bucal. 
(V) Calculando a distância focal e usando a equação de Gauss, temos:  

R 10 mm
f f f 5 mm

2 2

1 1 1 1 1 1 4 1
p' 1,25 mm

f p p' 5 mm 1mm p' 5 mm p'

=  =  =

= +  = +  − =  = −

  
(V) A imagem é virtual, direta e maior, típica de um espelho côncavo com o objeto entre o foco e o 
vértice.   
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9.  
a) O foco está no ponto médio entre o centro de curvatura do espelho e seu vértice, sendo 

assinalado na figura abaixo: 

 
 

b) Determinação gráfica da imagem com no mínimo dois raios “notáveis”, suas reflexões com seus 
respectivos prolongamentos: 

 
 

c) Para determinar o tamanho da imagem, usamos a equação de Gauss e sua relação com o 
aumento: 

( )

1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
di 7,5 cm

f di do 5 di 3 5 3 di 15 di

7,5i di i
A i 5 cm

o do 2 3

−
= +  = +  − =  =  = −

− −−
= =  =  =

  
Portanto, a imagem tem 5 cm  de altura.   

 
10.  02 + 16 = 18 

Justificando as proposições falsas: 
(01) Falsa. A imagem entre o foco e o vértice em espelho côncavo é virtual, direita e maior. 
(04) Falsa. O correto seria: real, igual e invertida. 
(08) Falsa. Entre o centro de curvatura e o foco a imagem é real, invertida e maior.   
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Revisão de Impulso, Quantidade de movimento e Colisões 

 

Exercícios 

 

1. (G1 - ifce 2019)  Uma partícula de massa 2m 2 kg=  está em movimento retilíneo sobre uma 

superfície sem atrito com velocidade constante v 1m s.=  Ao se fazer atuar sobre a partícula uma 

força constante de módulo F 2 N=  na mesma direção e no mesmo sentido de seu movimento, 

durante um intervalo t 1s,Δ =  ela sofre uma aceleração constante. Ao final do intervalo de tempo 

t 1s,Δ =  a velocidade da partícula, em m s,  será  

(Despreze qualquer resistência do ar neste problema)   

a) 0.     

b) 1.     

c) 3.     

d)  4.     

e)  2.     
  
 

2. (Uerj 2019)  Em uma mesa de sinuca, as bolas A  e B,  ambas com massa igual a 140 g,  deslocam-se 

com velocidades AV  e BV ,  na mesma direção e sentido. O gráfico abaixo representa essas 

velocidades ao longo do tempo.  

 

 
 

Após uma colisão entre as bolas, a quantidade de movimento total, em kg m s,  é igual a:  

a) 0,56     

b) 0,84     

c) 1,60     

d) 2,24     
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3. (Uece 2019)  Considere uma bola de futebol de salão que cai em linha reta, choca-se (colide) com o 

piso da quadra e inicia nova subida com 50%  da velocidade que tinha imediatamente antes de tocar 

o solo. Considerando os instantes imediatamente antes do choque e imediatamente após, é correto 

afirmar que, entre esses instantes,  

a) o módulo da variação do momento linear da bola é menor que o momento linear inicial.     

b) a variação, em módulo, do momento linear da bola é 150%  maior que o módulo do momento 

linear inicial.    

c) o momento linear da bola não muda.     

d) o momento linear da bola é maior na subida.     
  
 

4. (Uel 2019) Na Copa do Mundo de 2018, observou-se que, para a maioria dos torcedores, um dos 

fatores que encantou foi o jogo bem jogado, ao passo que o desencanto ficou por conta de partidas 

com colisões violentas. Muitas dessas colisões travavam as jogadas e, não raramente, causavam 

lesões nos atletas. A charge a seguir ilustra a narração de um suposto jogo da Copa, feita por físicos: 

 
Com base na charge e nos conhecimentos sobre colisões e supondo que, em um jogo de futebol, os 

jogadores se comportam como um sistema de partículas ideais, é correto afirmar que, em uma 

colisão   

a) elástica, a energia cinética total final é menor que a energia cinética total inicial.    

b) elástica, a quantidade de movimento total final é menor que a quantidade de movimento total 
inicial.    

c) parcialmente inelástica, a energia cinética total final é menor que a energia cinética total inicial.    

d) perfeitamente inelástica, a quantidade de movimento total inicial é maior que a quantidade de 
movimento total final.    

e) parcialmente inelástica, a quantidade de movimento total final é menor que a quantidade de 
movimento total inicial.    
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5. (Pucrj 2018)  Sobre uma superfície horizontal sem atrito, duas partículas de massas m  e 4m  se 

movem, respectivamente, com velocidades 2v  e v  (em módulo) na mesma direção e em sentidos 

opostos. Após colidirem, as partículas ficam grudadas. 

Calcule a energia cinética do conjunto após a colisão, em função de m  e v.   

a) 0     

b) 
20,2 mv

    

c) 
20,4 mv

    

d) 
22,5 mv

    

e) 
23,0 mv

    
  
 

6. (Udesc 2018)  Na figura abaixo, as esferas 2m  e 3m  estão inicialmente em repouso, enquanto a 

esfera 1m  aproxima-se, pela esquerda, com velocidade constante 1v .  Após sofrer uma colisão 

perfeitamente elástica com 2m ;  1m  fica em repouso e 2m  segue em movimento em direção a 3m .  A 

colisão entre 2m  e 3m  é perfeitamente inelástica. 

 

 
 

Assinale a alternativa que representa a razão entre a velocidade de 3m ,  após esta colisão, e a 

velocidade inicial de 1m .   

a) 

1

2 3

m

m m+
    

b) 

2

1 3

m

m m+
    

c) 

3

1 2

m

m m+
    

d) 

1 2

2 3

m m

m m

+

+
    

e) 

2 3

1 3

m m

m m

+

+
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7. (Pucrj 2018)  Uma arma de tiro esportivo dispara um projétil de massa 2 g  contra um bloco de 

madeira de massa 98 g,  inicialmente em repouso sobre uma superfície horizontal sem atrito. O 

projétil fica encrustado no bloco, e o conjunto sai com velocidade de 4 m s.  

Qual é a velocidade horizontal do projétil, em m s,  antes de atingir o bloco?  

a) 100     

b) 200     

c) 400     

d) 800     

e) 1.600     
  
 

O texto e a figura a seguir refere(m)-se à(s) questão(ões) a seguir:  
 

Têm sido corriqueiras as notícias relatando acidentes envolvendo veículos de todos os tipos nas ruas 

e estradas brasileiras. A maioria dos acidentes são causados por falhas humanas, nas quais os 

condutores negligenciam as normas de boa conduta. A situação seguinte é uma simulação de um 

evento desse tipo. 

 

 
 

O motorista de um automóvel, de massa m,  perdeu o controle do veículo ao passar pelo ponto A,  

deslizando, sem atrito, pela ladeira retilínea AB,  de 200 m  de extensão; o ponto A  está situado 

25 m  acima da pista seguinte BC  retilínea e horizontal. Ao passar pelo ponto B,  a velocidade do 

carro era de 108 km h.  O trecho BC,  sendo mais rugoso que o anterior, fez com que o atrito 

reduzisse a velocidade do carro para 72 km h,  quando, então, ocorreu a colisão com outro veículo, de 

massa 4 M,  que estava parado no ponto C,  a 100 m  de B.  A colisão frontal foi totalmente inelástica. 

Considere a aceleração da gravidade com o valor 210 m s  e os veículos como pontos materiais.  

 
 

8. (Fgv 2018) A energia mecânica dissipada na colisão, em função de M,  foi  

a) 
160 M.

    

b) 
145 M.

    

c) 
142,5 M.

    

d) 
137,5 M.

    

e) 
125 M.
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9. (Ueg 2017) Na olimpíada, o remador Isaquias Queiroz, ao se aproximar da linha de chegada com o 

seu barco, lançou seu corpo para trás. Os analistas do esporte a remo disseram que esse ato é 

comum nessas competições, ao se cruzar a linha de chegada. 

 

Em física, o tema que explica a ação do remador é  

a) o lançamento oblíquo na superfície terrestre.    

b) a conservação da quantidade de movimento.    

c) o processo de colisão elástica unidimensional.    

d) o princípio fundamental da dinâmica de Newton.    

e) a grandeza viscosidade no princípio de Arquimedes.     
  
 

10. (Uerj 2017) Em uma reportagem sobre as savanas africanas, foram apresentadas informações acerca 

da massa e da velocidade de elefantes e leões, destacadas na tabela abaixo. 

 

 
Massa 

(kg)  

Velocidade 

(km h)  

elefante 4.860  40,0  

leão 200  81,0  

 
Determine a razão entre a quantidade de movimento do elefante e a do leão.  
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Gabarito 

 

1. E 
Sendo a força aplicada a resultante, aplicando o teorema do impulso: 

( ) ( ) ( )Δ = −  = −  =F t m v ' v   2 1 2 v ' 1   v ' 2m s.
 

 
Aplicando o princípio fundamental e a função horária da velocidade para o MUV: 

( )

=  ==  =

= +  = +  =

2F ma  2 2a  a 1m s .  

v ' v a t  v ' 1 1 1   v ' 2m s.
   

 
2. D 

( )início A A B B

início

Q m v m v 0,14 10 6

Q 2,24 kg m s

= + = +

= 
 

 
Com a conservação da quantidade de movimento, devemos ter que: 

fim inícioQ Q 2,24 kg m s= =     
 

3. B 
Momento linear inicial (supondo v 0  na vertical para cima): 

( )0 0 0P m v mv=  − = −
 

 
Momento linear final: 

( )0 0P m 0,5v 0,5mv=  =
 

 
Variação do momento linear: 

( )0 0 0P 0,5mv mv 1,5mvΔ = − − =
 

 
Portanto, a variação do momento linear representa 150%  do momento linear inicial (e não 150%  maior 

que o momento linear inicial como descrito na alternativa dada como correta).   
 

4. C 
Nas colisões elásticas, os móveis após o choque conservam suas energias cinéticas e também suas 

quantidades de movimento, portanto as alternativas [A] e [B] estão erradas. As colisões perfeitamente 

inelásticas ocorrem com conservação da quantidade de movimento e perda máxima da energia cinética 

dos móveis, sendo que, após a colisão, os mesmos seguem unidos como se fossem um corpo único, 

com a mesma velocidade final, assim a alternativa [D] está equivocada. Para as colisões parcialmente 

inelásticas, as energias cinéticas totais finais após o choque são menores que as iniciais, com a 

conservação da quantidade de movimento. Assim, descartamos a alternativa [E], sendo a alternativa 

correta [C].   
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5. C 
Usando a Conservação da Quantidade de Movimento para o choque perfeitamente inelástico, obtemos 
uma expressão para a velocidade dos corpos após o choque. O referencial positivo foi escolhido para o 
corpo de maior massa, que é o mesmo sentido de movimento do conjunto após a colisão. 

( )

antes depois

f

f f

Q Q

4mv 2mv m 4m v

2mv 2
v v v 0,4v

5m 5

=

− = +

=  = =
  

 

Com a velocidade final fv  dos corpos após o choque obtemos a energia cinética do conjunto em 

função da massa e da velocidade. 

( )

2
c

2
2 2

c c

1
E mv

2

1 2 1 4
E 5m v 5m v E 0,4mv

2 5 2 25

=

 
= =    = 

      
 

6. A 
Usando a Conservação da Quantidade de movimento entre as colisões, temos: 

1 2 3Q Q Q= =   
 
Entre a massa 1 e a massa 2 a colisão é perfeitamente elástica e entre a massa 2 e a massa 3 a colisão 
é perfeitamente inelástica. 

( )1 1 2 2 2 2 3m v m v m m v =  = + 
  

 
Assim, fazendo a razão das velocidades: 

( )
3 1

1 2 3

v m

v m m
=

+
   

 
7. B 

Pelo princípio de conservação da quantidade de movimento para o choque perfeitamente inelástico: 

( )

( )
1 i 1 2 f

1 2
i f

1

m v m m v

m m
v v

m

 = + 

+
= 

  
 
Substituindo os valores fornecidos: 

( )
i i

2g 98g
v 4m s v 200m s

2g

+
=   =
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8. A 
Por conservação da quantidade de movimento, temos: 

início fim

C f

f

f

Q Q

Mv 4M 0 5Mv

20 5v

v 4 m s

=

+  =

=

=
 

 
Portanto: 

( )
2 2

2 2C f
dis

dis

Mv 5Mv M
E 20 5 4

2 2 2

E 160M

= − = − 

 =
   

 
9. B 

Como a quantidade de movimento antes tem que ser igual à quantidade de movimento depois, 

antes depoisQ Q ,=  o remador ao lançar o seu corpo para trás, ganha uma vantagem para cruzar a linha 

de chegada.  
Para entendermos melhor esse caso, podemos pensar em um vagão de trem, onde se encontra uma 
pessoa. Digamos que o atrito entre o trilho e vagão seja desprezível, se uma pessoa lançar uma pedra 
para trás, por conservação da quantidade de movimento o vagão irá se movimentar para frente. A 
mesma coisa acontece com o remador que, ao lançar o corpo para trás, ganha uma vantagem.   
 

10.  

e

l

e

l

Q mv

Q 4.860 40

Q 200 81

Q
12

Q

=


=



=
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Impactos ambientais e a sustentabilidade 

 

Resumo 

 

A questão ambiental associada às ações de sustentabilidade é um tema relativamente recente e 

recorrente nas discussões internacionais. Esse debate ganhou fôlego a partir da percepção de impactos 

ambientais severos causados pelo aumento da produtividade e utilização de materiais cada vez mais tóxicos 

pela indústria. É nesse contexto da relação Homem-Meio Ambiente que se buscou então formas de explorar 

os recursos necessários para a vida e ao mesmo tempo preservar para não comprometer o próprio futuro e o 

das gerações futuras - a ideia de Desenvolvimento Sustentável. O termo “Desenvolvimento Sustentável” foi 

citado pela primeira vez em 1983, na Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, criada pela 

ONU, e se refere ao desenvolvimento capaz atender as necessidades da geração atual, sem comprometer a 

capacidade de atender as necessidades das gerações futuras, ou seja, consiste em desenvolver 

economicamente mas levando em consideração as questões ambientais. 

 

Conferências ambientais e protocolos: 

• Conferência das partes (COP): Reunião que ocorre anualmente desde 1994 a fim de estabelecer 

metas que visam a diminuição da influência antrópica nas mudanças climáticas. 

 

• Conferência de Estocolmo: Realizada em 1972 pela ONU  e oficialmente chamada de “Conferência 

das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano” foi a primeira conferência ambiental na qual o 

principal alerta feito foi sobre o consumo excessivo e indiscriminado dos recursos naturais e na qual 

estabeleceu-se que era direito das gerações futuras ter acesso à um meio ambiente não degradado. 

 

• RIO 92 ou ECO 92: Nesta conferência houve uma adesão considerável dos países e nela houve a 

formulação da Agenda 21, documento este que estabeleceu metas sustentáveis a serem adotadas 

pelos países participantes do encontro. Definiu-se ainda que em um período de dez em dez anos uma 

nova conferência seria realizada para aprofundar as discussões e avaliar os resultados e o 

cumprimento dos acordos estabelecidos.  

 

• Protocolo de Kyoto: Com foi definido na RIO 92 que deveria ocorrer uma conferência para ser 

discutida a redução da emissão de gases que contribuem para o aumento da temperatura do planeta, 

esta foi realizada em 1997 em Kyoto, no Japão, oportunidade na qual 160 países assinaram um 

documento se comprometendo com a redução destes gases. Cabe destacar que os EUA, à época do 

governo Bush, não ratificaram o protocolo, mesmo sendo um dos países mais poluidores, com a 

alegação que isso prejudicaria a economia norte americana.  

 

• RIO+20: A partir desta conferência realizada em 2012 resultou um documento final intitulado “O futuro 

que queremos” no qual dois conceitos se destacaram, a economia verde - um novo modelo de 

produção que impactam menos o meio ambiente - e governança internacional - a busca por formas 

de se alcançar o objetivo da sustentabilidade.  
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Sustentabilidade 

O termo sustentabilidade surgiu como um conceito na década de 1980 por Lester Brown, que foi o fundador 

do Wordwatch Institute. Um termo que é muito atrelado a sustentabilidade é o de desenvolvimento 

sustentável, que foi disseminado e utilizado pela primeira vez em 1983, por ocasião da Comissão Mundial 

sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, criada pela ONU. Presidida pela primeira-ministra da Noruega da 

época, Gro Harlem Brudtland, esse grupo propôs que o desenvolvimento econômico fosse integrado à 

questão ambiental. Esse termo, desenvolvimento sustentável, tem a seguinte definição: atender às 

necessidades da atual geração, sem comprometer a capacidade das futuras gerações de prover suas 

próprias demandas. Já sustentabilidade seria a capacidade que um indivíduo, grupo de indivíduos ou 

empresas e aglomerados produtivos em geral, tem de manter-se inserido num determinado ambiente sem, 

contudo, impactar violentamente esse meio. Assim, pode-se entender como a capacidade de usar os 

recursos naturais e, de alguma forma, devolvê-los ao planeta através de práticas ou técnicas desenvolvidas 

para este fim.  
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Exercícios 

 

1. Leia estes trechos de um artigo a respeito da Conferência Rio+20, realizada em junho de 2012, no Rio 

de Janeiro: 

"Os economistas não querem aceitar que existem limites insuperáveis para o aumento da produção e 

do consumo. Ciência da escassez na origem, a economia herdou a confiança do iluminismo no 

progresso infinito do homem. Só que agora é a própria ciência a declarar que os mercados não podem 

continuar a viver em expansão contínua." 

A seguir o autor do texto cita, com base em relatórios científicos, os limites biofísicos da zona de 

segurança que já teriam sido ultrapassados tais como em mudanças climáticas, na biodiversidade e 

em outros. São nove os limites biofísicos próximos da violação. Segundo o autor: 

"Esse tem de ser o foco da Rio+20: os limites biofísicos planetários que condicionam o crescimento da 

produção e do consumo. Se os limites forem violados, não haverá crescimento nem bem-estar porque 

as consequências serão catastróficas e irreversíveis. 

Será possível impor limites aos mercados?[...]”. 

Ricupero, Rubens: Os limites do possível. Folha de S. Paulo, 30 de abril de 2012, p. A12 Mundo, (adaptado) A partir da análise 

e interpretação desses trechos, 

a) EXPLIQUE o que é, no contexto empregado pelo autor, limite biofísico. 

b) CITE um componente biofísico de ambiente oceânico e um de ambiente continental cujos limites 

de segurança, em escala planetária, estariam próximos ou mesmo já teriam sido ultrapassados. 

c) As políticas econômicas propostas para vencer a crise financeira e econômica que abala o mundo 

atual, inclusive aquelas adotadas pelo governo brasileiro, estimulam o aumento do consumo por 

meio de estratégias como a redução temporária de impostos. Considerando a sustentabilidade do 

planeta, você concorda com essas propostas? JUSTIFIQUE sua resposta. 

 

 

2. Segundo a Conferência de Quioto, os países centrais industrializados, responsáveis históricos pela 

poluição, deveriam alcançar a meta de redução de 5,2% do total de emissões segundo níveis de 1990. 

O nó da questão é o enorme custo desse processo, demandando mudanças radicais nas indústrias 

para que se adaptem rapidamente aos limites de emissão estabelecidos e adotem tecnologias 

energéticas limpas. A comercialização internacional de créditos de sequestro ou de redução de gases 

causadores do efeito estufa foi a solução encontrada para reduzir o custo global do processo. Países 

ou empresas que conseguirem reduzir as emissões abaixo de suas metas poderão vender este crédito 

para outro país ou empresa que não consiga. 

BECKER, B. AMAZÔNIA: geopolítica na virada do II milênio. Rio de Janeiro: Garamond, 2009. 

As posições contrárias à estratégia de compensação presente no texto relacionam-se à ideia de que ela 

promove retração nos atuais níveis de consumo. 

a) surgimento de conflitos de caráter diplomático. 

b) diminuição dos lucros na produção de energia. 

c) desigualdade na distribuição do impacto ecológico. 

d) decréscimo dos Índices de desenvolvimento econômico. 
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3. A linhagem dos primeiros críticos ambientais brasileiros não praticou o elogio laudatório da beleza e 

da grandeza do meio natural brasileiro. O meio natural foi elogiado por sua riqueza e potencial 

econômico, sendo sua destruição interpretada como um signo de atraso, ignorância e falta de cuidado. 

PADUA, J. A. Um sopro de destruição: pensamento político e crítica ambiental no Brasil escravista (1786-1888). Rio de 

Janeiro:Zahar, 2002 (adaptado). 

 

Descrevendo a posição dos críticos ambientais brasileiros dos séculos XVIII e XIX, o autor demonstra 

que, via de regra, eles viam o meio natural como 

a) ferramenta essencial para o avanço da nação. 

b) dádiva divina para o desenvolvimento industrial. 

c) paisagem privilegiada para a valorização fundiária. 

d) limitação topográfica para a promoção da urbanização. 

e) obstáculo climático para o estabelecimento da civilização. 

 

 

4. Pesca industrial provoca destruição na África 

O súbito desaparecimento do bacalhau dos grandes cardumes da Terra Nova, no final do século XX – 

O que ninguém havia previsto -, teve o efeito de um eletrochoque planetário. Lançada pelos bascos no 

século XV, a pesca e depois a sobrepesca desse grande peixe de água fria levaram ao impensável. Ao 

Canadá o bacalhau nunca mais voltou. E o que ocorreu no Atlântico Norte está acontecendo em outros 

mares. Os maiores navios do mundo seguem agora em direção ao sul, até os limites da Antártida, para 

competir pelos estoques remanescentes. 

MORA, J. S. Disponível em: www.diplomatique.com.br. Acesso em 14 jan. 2014. 

 

O problema exposto no texto jornalístico relaciona-se à 

a) insustentabilidade do modelo de produção e consumo. 

b) fragilidade ecológica de ecossistemas costeiros. 

c) inviabilidade comercial dos produtos marinhos. 

d) mudança natural nos Oceanos e mares. 

e) vulnerabilidade social de áreas pobres. 
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5. As alterações do clima veem sendo debatidas pelo Painel Intergovernamental sobre Mudanças 

Climáticas (IPCC), órgão das Nações Unidas. Segundo o IPCC, até 2100 a temperatura da Terra poderá 

subir entre 1,8°C e 5°C. 

(Adaptado de http://hdr.undp.org/en/media/HDR-20072008-PT-complete.pdf. Acessado em 02/10/2012.) 

 

Considerando o texto acima, responda: 

a) Quais seriam as consequências do possível aumento da temperatura da Terra? 

b) Cite duas metas definidas pelo Protocolo de Kyoto para reduzir o possível aumento da temperatura 

no planeta. 

 

 

6. A razão principal que leva o capitalismo como sistema a ser tão terrivelmente destrutivo da biosfera é 

que, na maioria dos casos, os produtores que lucram com a destruição não a registram como um custo 

de produção, mas sim, precisamente ao contrário, como uma redução no custo. Por exemplo, se um 

produtor joga lixo em um rio, poluindo suas águas, esse produtor considera que está economizando o 

custo de outros métodos mais seguros, porém mais caros de dispor do lixo. 

WALLERSTEIN, I. Utopística ou as decisões históricas do século vinte e um. Petrópolis: Vozes, 2003. 

 

A pressão dos movimentos socioambientais, na tentativa de reverter a lógica descrita no texto, aponta 

para a 

a) emergência de um sistema econômico global que secundariza os lucros. 

b) redução dos custos de tratamento de resíduos pela isenção fiscal das empresas. 

c) flexibilização do trabalho como estratégia positiva de corte de custos empresariais. 

d) incorporação de um sistema normativo ambiental no processo de produção industrial. 

e) minimização do papel do Estado em detrimento das organizações não governamentais. 

  

http://hdr.undp.org/en/media/HDR-20072008-PT-complete.pdf
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7. A Conferência de Copenhagen (COP-15), em 2009, foi mais uma reunião realizada com o objetivo de 

estabelecer um novo acordo global sobre clima, baseado no conceito do desenvolvimento sustentável. 

 
Disponível em: www.koreatimes.co.kr 

 

Apresente a meta principal da proposta de desenvolvimento sustentável. Em seguida, defina os 

processos planetários denominados “efeito estufa” e "aquecimento global”. 

 

 

8. No ano de 2008, foi retomada a discussão sobre o Protocolo de Kyoto, entre os países que haviam 

celebrado sua assinatura. Os debates principais destacaram as negociações sobre como enfrentar o 

aquecimento global e as formas de reduzir as emissões de gases nos próximos anos. No que tange a 

este último problema, alguns países em desenvolvimento e um desenvolvido estão sendo pressionados 

a contribuir com as metas de redução da poluição. 

Nomeie os dois países em desenvolvimento que estão sendo alvos dessa pressão. Indique o país 

desenvolvido e comente quais impasses/conflitos ele vem criando com relação ao protocolo. 

 

 

9. Desde a década de 1970, a questão ambiental começou a ser discutida em escala planetária. A 

Conferência de Estocolmo e a Eco-92 são eventos em que essa questão foi a temática central das 

discussões. Durante a Eco-92 foram assinadas a Convenção sobre as Mudanças Climáticas, 

aprimorada pelo Protocolo de Quioto, em 1997, e a Agenda 21, reforçada em 2002, em Johannesburgo, 

pelo Plano de Implementação. Com relação a esses documentos, 

a) explique o principal objetivo do Protocolo de Quioto quanto ao ambiente; 

b) mencione dois princípios do desenvolvimento sustentável. 
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10. "Desenvolvimento sustentável refere-se a um modelo de desenvolvimento econômico que busca 

conciliar o crescimento da economia com a conservação do meio ambiente, e, ao mesmo tempo, 

melhorar as condições de vida da população mundial, sobretudo da parcela mais pobre." 

Terra, L.; Araújo, R. - Geografia: estudos de Geografia Geral e do Brasil. 3a ed. São Paulo: Moderna, 2015, p.411. 

 

Na perspectiva do desenvolvimento sustentável, a principal ameaça ao ambiente global é o(a) 

a) acelerado crescimento da população dos países mais pobres, elevando substancialmente o 

consumo dos recursos naturais e a emissão de gás de efeito estufa. 

b) distribuição desigual dos recursos naturais entre as diferentes regiões do globo, acarretando o uso 

espoliativo desses recursos, principalmente por parte das nações mais carentes. 

c) disseminação dos padrões de produção e consumo vigentes, sobretudo nos países mais ricos, os 

quais acarretam, por exemplo, elevado consumo de recursos naturais e grande poluição do ar e dos 

recursos hídricos. 

d) recusa dos países desenvolvidos e emergentes em realizar investimentos em matrizes energéticas 

renováveis em virtude da baixa relação custo-benefício para o desenvolvimento econômico e 

tecnológico de seus países. 

e) ausência de um consenso entre os membros da comunidade cientifica mundial, acerca das 

verdadeiras causas do aquecimento global, as quais oscilam entre causas naturais e causas 

relacionadas à ação humana no meio ambiente. 
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Gabarito 

 

  

a) Os limites biofísicos correspondem aos limiares da exploração dos recursos naturais, já que 

ultrapassados poderão causar graves impactos aos ecossistemas naturais, como a substancial perda 

de biodiversidade. 

b) No ambiente oceânico, incluindo as zonas costeiras, em muitas regiões, é grave a poluição dos 

recursos hídricos pelo vazamento de petróleo e derivados, despejo de esgotos domésticos sem 

tratamento, lançamento de efluentes industriais, disposição de lixo e sobrepesca (pesca excessiva). 

No ambiente continental, o quadro também é preocupante em decorrência da remoção de grande 

parte dos ecossistemas naturais, diminuição da biodiversidade, poluição dos recursos hídricos, 

aumento dos processos de erosão e de desertificação. 

c) As medidas de combate à crise financeira global a partir de 2008, tomadas por vários países como o 

estímulo ao aumento do consumo de bens duráveis como automóveis e eletrodomésticos, elevam a 

pressão sobre os recursos naturais e não são sustentáveis do ponto de vista ambiental. No caso do 

Brasil, houve expressivo estímulo para a compra de automóveis novos com a redução do IPI (Imposto 

sobre Produtos Industrializados), a consequência foi a elevação do número de automóveis nas 

cidades, o aumento dos congestionamentos, numerosos acidentes - uma vez que muitas rodovias 

são precárias -, além do agravamento da poluição do ar e da poluição sonora. A economia poderia ser 

estimulada de outras formas, como o aumento dos investimentos públicos e privados em transporte 

coletivo de qualidade, como a rede metroviária e ferroviária, gerando empregos, reduzindo 

congestionamentos e melhorando a qualidade do ar nas áreas urbanas. 

 
 D 

O texto fala da contradição entre promover acordos internacionais de redução de poluentes e práticas 

que permitem a continuidade do processo de poluição, através da compra de créditos de carbono, que se 

refere à aquisição do direito de poluir. Em resumo, o mundo continua assistindo à uma desigualdade na 

distribuição das áreas poluidoras, ou como a opção chamou, dos impactos ambientais. 

   
 A 

A consciência ambiental é um pensamento relativamente novo, não só no Brasil, e a ideia de exploração 

da natureza era claramente associada ao ideal de crescimento econômico, como o texto abordou, 

portanto, a interpretação do texto permite associar a ideia de exploração da natureza com o avanço da 

nação. 

  
 A 

O modelo de consumo atual exige uma expansão da produção em níveis elevados que compromete a 

existência de recursos naturais para as gerações futuras. 
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a) Considerando a hipótese do Aquecimento Global antropogênico (aumento da temperatura decorrente 

da intensificação do efeito estufa por atividades humanas), defendida por parte da comunidade 

científica, mas não por sua totalidade, as consequências seriam: degelo parcial das calotas polares e 

das geleiras das altas montanhas; aumento do nível do mar; inundação das regiões costeiras; 

diminuição da biodiversidade; aumento dos fenômenos climáticos extremos: furacões, tornados, 

secas severas e chuva excessiva. 

b) O Protocolo de Kyoto (1997) prega uma redução de 5,2% nas emissões de gases de efeito estufa 

(dióxido de carbono, metano, entre outros) para os países desenvolvidos. O Protocolo criou o 

mecanismo do desenvolvimento limpo, ou seja, se um país não conseguir reduzir as emissões terá 

que financiar (crédito carbono) projetos sustentáveis em outros países, principalmente os 

subdesenvolvidos. Em 2012, na COP 18, realizada em Doha (capital do Catar), o Protocolo de Kyoto 

foi prorrogado até 2020. 

 D 
A questão mostra como o próprio sistema cria brechas vantajosas para a exploração indevida dos 

recursos naturais. O comando da questão pede uma alternativa que traduza a pressão dos movimentos 

socioambientais que buscam inverter essa lógica. A incorporação de normas no processo de produção 

pode reverter as práticas ditas no texto. 

 

 Na atualidade, o conceito de desenvolvimento sustentável constitui a conciliação entre desenvolvimento 
da economia, conservação do meio ambiente e inclusão social. A conservação dos ecossistemas e 
recursos naturais é fundamental para a sobrevivência das gerações futuras. 
O efeito estufa é um processo natural que ocorre quando as ondas de calor irradiadas pela superfície 

terrestre encontram os gases de efeito estufa, como o dióxido de carbono, aquecendo a atmosfera. O 

Aquecimento Global “antropogênico" consiste na intensificação do efeito estufa decorrente do aumento 

da concentração de gases de efeito estufa (dióxido de carbono, metano, CFCs etc.) em decorrência das 

atividades humanas, como indústria, energia, agropecuária etc. 

Observação: A tese do aquecimento global antropogênico não é consensual na comunidade cientifica, 

visto que muitos cientistas em climatologia e meteorologia afirmam que o dióxido de carbono não 

controla o clima em escala global, fatores como radiação solar, oceanos e atividade vulcânica seriam 

preponderantes. 

 

 O Protocolo de Kyoto entrou em vigor em 2008 e o prazo inicial de término era 2012. Posteriormente, o 
protocolo foi prorrogado até 2020. Trata-se de um acordo internacional para a redução da emissão de 
poluentes que seriam os responsáveis pelo aquecimento global. Os países subdesenvolvidos emergentes 
mais pressionados para contribuir na redução das emissões de GEEs (gases de efeito estufa) são a China 
e o Brasil. O país desenvolvido mais pressionado a contribuir é os Estados Unidos, nação que não ratificou 
o protocolo. 
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a) Objetiva-se que os países, especialmente os mais industrializados, reduzam os níveis de emissão de 

gases que retém o calor na atmosfera e, consequentemente, provocam o "efeito estufa". 

b) Dois princípios, dos mencionados abaixo, além de outros: desenvolvimento socioeconômico pautado 

na conservação ambiental; utilização racional dos recursos naturais; distribuição equitativa dos 

resultados do desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida; reciclagem dos materiais produzidos 

com recursos naturais renováveis e não-renováveis; conservação e/ou preservação dos recursos 

naturais para as gerações futuras; valorização e preservação dos saberes culturais das comunidades 

tradicionais. 

 

 C 
O desenvolvimento sustentável consiste na conciliação entre prosperidade econômica, conservação 

ambiental e inclusão social. Todavia, o capitalismo nos moldes atuais estimula o consumismo, mais 

acentuado nas classes média e alta. O consumo intensivo de recursos naturais leva a poluição 

catastrófica do ar e dos recursos hídricos, degradação do solo, desfiguração do relevo e perda de 

biodiversidade. Assim, torna-se difícil a sustentabilidade avançar de modo substancial na prática, apesar 

dos avanços setoriais, a exemplo dos crescimentos das energias renováveis em alguns países. 
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Impactos ambientais urbanos 

 

Resumo 

 

• Movimento de massa: A remoção da vegetação das encostas para ocupação agrícola ou urbana 

diminui a infiltração e aumenta o escoamento superficial, causando deslizamentos nessas áreas de 

elevada declividade. 

 

• Enchente: De forma bem similar ao impacto anterior, a impermeabilização do solo diminui as taxas 

de infiltração do solo. Quando ocorre uma chuva, essa água rapidamente chega aos canais, 

aumentando o nível dos rios. A canalização dos rios e o assoreamento agravam esse fenômeno, 

causando perdas materiais e humanas, principalmente devido à ocupação das margens dos rios. 

 

• Lixo urbano: O surgimento de uma sociedade de consumo em massa possibilitada e exigida pelo 

Fordismo aumentou drasticamente a quantidade de lixo gerado. Atualmente, a obsolescência 

programada, característica do Toyotismo, agrava a geração de lixo, principalmente nos países 

desenvolvidos. O lixo produz chorume (líquido que polui o solo e as águas), além de gases e outras 

substâncias tóxicas. Para resolver essa questão, é necessário substituir os lixões (locais inadequados 

em que se deposita o lixo) por aterros sanitários (locais preparados para receber o lixo), além de 

repensar nossa relação com o consumo. 

 

• Emissão de gases: A queima de combustíveis fósseis (transporte e indústria) é a principal razão para 

a maior emissão de gases poluentes. Muitos desses gases agravam o efeito estufa, contribuindo, 

assim, para o aquecimento global. 

 

 
Disponível em: https://static.todamateria.com.br/upload/58/5b/585bea1f823ca-efeito-estufa.jpg 
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• Chuva ácida: Ocorre devido à emissão de dióxido de enxofre (SO2) e dióxido de nitrogênio (NO2), que 

reagem com o vapor d’água na atmosfera, aumentando a acidez da chuva. O principal impacto é a 

alteração do pH dos corpos hídricos e ecossistemas. No meio urbano, pode corroer faixadas de 

prédios, estátuas e outros monumentos. 

 

 
Disponível em: https://www.todoestudo.com.br/wp-content/uploads/2017/05/chuva-acida-1024x551.png 

 

• Ilha de calor: Corresponde ao aumento da temperatura média dos centros urbanos, quando 

comparada às áreas periféricas menos urbanizadas. Decorre da poluição atmosférica, pavimentação 

das ruas e diminuição das áreas verdes. 

 

 
Disponível em: http://www.karlacunha.com.br/wp-content/uploads/2014/10/ilha-de-calor.jpg 

 

• Inversão térmica: Fenômeno no qual o ar mais frio e denso já se encontra próximo à superfície do 

solo, rompendo a circulação atmosférica (vento). Com isso, a poluição emitida pela atividade humana 

tende a se concentrar nessa camada, gerando um enorme “balão de ar poluído” nos centros urbanos. 

O principal impacto são os problemas respiratórios. 
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Disponível em: https://static.todamateria.com.br/upload/52/40/52405bd6336c6-inversao-termica-large.jpg 
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Exercícios 

 

1. O fenômeno de ilha de calor é o exemplo mais marcante da modificação das condições iniciais do clima 

pelo processo de urbanização, caracterizado pela modificação do solo e pelo calor antropogênico, o 

qual inclui todas as atividades humanas inerentes à sua vida na cidade. 

BARBOSA, R. V. R. Áreas verdes e qualidade térmica em ambientes urbanos: estudo em microclimas em Maceió. São Paulo: 

EdUSP, 2005. 

 

O texto exemplifica uma importante alteração socioambiental, comum aos centros urbanos. A 

maximização desse fenômeno ocorre 

a) pela reconstrução dos leitos originais dos cursos d'água antes canalizados. 

b) pela recomposição de áreas verdes nas áreas centrais dos centros urbanos. 

c) pelo uso de materiais com alta capacidade de reflexão no topo dos edifícios. 

d) pelo processo de impermeabilização do solo nas áreas centrais das cidades. 

e) pela construção de vias expressas e gerenciamento de tráfego terrestre. 

 

 

2.  

 
Disponível em: http://img15.imageshack.us (adaptado). 

 

A maior frequência na ocorrência do fenômeno atmosférico apresentado na figura relaciona-se a 

a) concentrações urbano-industriais. 

b) episódios de queimadas florestais. 

c) atividades de extrativismo vegetal. 

d) índices de pobreza elevados. 

e) climas quentes e muito úmidos. 
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3. Nas últimas décadas, descobriu-se que os volumosos e inadequados descartes de resíduos plásticos 

e de outros materiais sintéticos, mesmo quando realizados nos continentes, podem resultar em 

consideráveis depósitos em áreas distantes nos oceanos e mares, seja em seu fundo, na coluna d’água, 

ou na sua superfície. Como consequência, ocorrem mudanças físicas, químicas e ecológicas nesses 

oceanos e mares, em que alguns desses depósitos já atingem a escala planetária, como é o caso dos 

materiais plásticos flutuantes representados na figura. 

www.revistapesquisafapesp.br, maio de 2016. 

 

DEPÓSITOS FLUTUANTES DE RESÍDUOS PLÁSTICOS NOS OCEANOS 

 
Ocean Trash Map - National Geographic. www.news.nationalgeographic.com. Adaptado. 

 

Os depósitos flutuantes representados na figura apresentam-se 

a) com padrões concentrados na parte interna dos giros oceânicos do Pacífico norte e sul, locais de 

menor atividade das grandes correntes marinhas. 

b) com maior acumulação no litoral de ambos os hemisférios, devido à atuação de importantes 

correntes marinhas nessas áreas. 

c) mais volumosos no hemisfério norte, em função das menores temperaturas de suas águas, o que 

faz aumentar a velocidade de correntes, como a do Peru e a do Japão.  

d) com concentrações idênticas em ambos os hemisférios, devido à forte atuação de importantes 

correntes marinhas que transitam do hemisfério norte ao sul.  

e) mais concentrados e abundantes no hemisfério norte, devido à grande mobilidade de importantes 

correntes marinhas, como a de Humboldt e a de Madagascar. 
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4. Em 1872, Robert Angus Smith criou o termo “chuva ácida”, descrevendo precipitações ácidas em 

Manchester após a Revolução Industrial. Trata-se do acúmulo demasiado de dióxido de carbono e 

enxofre na atmosfera que, ao reagirem com compostos dessa camada, formam gotículas de chuva 

ácida e partículas de aerossóis. A chuva ácida não necessariamente ocorre no local poluidor, pois tais 

poluentes, ao serem lançados na atmosfera, são levados pelos ventos, podendo provocar a reação em 

regiões distantes. A água de forma pura apresenta pH 7, e, ao contatar agentes poluidores, reage 

modificando seu pH para 5,6 e até menos que isso, o que provoca reações, deixando consequências. 

Disponível em: http://www.brasilescola.com. Acesso em: 18 maio 2010 (adaptado). 

 

O texto aponta para um fenômeno atmosférico causador de graves problemas ao meio ambiente: a 

chuva ácida (pluviosidade com pH baixo). Esse fenômeno tem como consequência 

a) a corrosão de metais, pinturas, monumentos históricos, destruição da cobertura vegetal e 

acidificação dos lagos. 

b) a diminuição do aquecimento global, já que esse tipo de chuva retira poluentes da atmosfera. 

c) a destruição da fauna e da flora e redução de recursos hídricos, com o assoreamento dos rios. 

d) as enchentes, que atrapalham a vida do cidadão urbano, corroendo, em curto prazo, automóveis e 

fios de cobre da rede elétrica. 

e) a degradação da terra nas regiões semiáridas, localizadas, em sua maioria, no Nordeste do nosso 

país. 

 

 

5.  

 
(www.bbc.com. Adaptado.) 

 

a) O combate à poluição por plástico foi um dos principais problemas debatidos pela ONU em 2018. 

Mencione uma consequência da poluição dos oceanos por plástico e o país que mais tem 

contribuído para esse problema. 

b) Identifique os dois mecanismos responsáveis pela concentração de plásticos nos cinco giros 

oceânicos destacados. 

 

http://www.brasilescola.com/
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6. A organização do espaço nas cidades promove modificações na superfície e na atmosfera, afetando 

as condições de funcionamento dos componentes do sistema climático, conforme ilustram as figuras 

1 e 2. 

 

 

 

a) Identifique o fenômeno representado na figura 1 e explique a sua formação com base na análise 

das informações da figura 2. 

b) Indique duas estratégias de mitigação das anomalias microclimáticas associadas aos centros 

urbanos. 

 

 

7. Os desastres naturais constituem um tema cada vez mais presente no cotidiano das pessoas, 

independentemente de residirem ou não em áreas de risco. Ainda que num primeiro momento o termo 

nos leve a associá-los com terremotos, tsunamis, erupções vulcânicas, ciclones e furacões, os 

desastres naturais contemplam, também, processos e fenômenos mais localizados, tais como 

deslizamentos, inundações, subsidências e erosão, que podem ocorrer naturalmente ou induzidos pelo 

homem. 

No [...] Brasil de uma forma geral, embora estejamos livres dos fenômenos de grande porte e magnitude, 

como terremotos e vulcões, é expressivo o registro de acidentes e mesmo de desastres associados 

principalmente a escorregamentos e inundações, acarretando prejuízos e perdas significativas, 

inclusive de vidas humanas. 

(TOMINAGA et al, 2009.) 

a) Nos textos os autores afirmam que o Brasil está livre de fenômenos como terremotos e vulcões. 

Justifique essa afirmativa. 

b) O que são os escorregamentos e as inundações, mencionados no texto, como ocorrem e por que 

configuram desastres naturais no Brasil? 
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8. A intervenção humana tem impactos significativos sobre os solos. Há um milênio, os agricultores ao 

redor do mundo plantavam nas encostas "utilizando o contorno”, ao fazer sulcos ou montes que 

percorriam a encosta. Contudo, também era comum plantar e colher na planície de inundação e 

construir habitações em terrenos vizinhos mais altos. As enchentes eram vistas como bênçãos. 

Adaptado de CHRISTOPHERSON, R. W. Geossistemas: uma introdução à geografia física. Porto Alegre: Bookman, 2012. 

 

Cite o nome da técnica agrícola de plantar "utilizando o contorno", justificando a vantagem de sua 

utilização. Em seguida, explique por que as enchentes eram vistas como "bênçãos” no passado. 

 

 

9. Explique o que é Inversão Térmica e sua relação com a concentração de poluentes no ambiente. 

 

 

10. Analise as informações a seguir: 

 

 

 

A representação explica um dos desastres naturais mais comuns em áreas urbanas - as enchentes 

e/ou inundações. 

a) Aponte uma ação do poder público e uma ação individual ou familiar que pode minimizar esse 

problema. 

b) Indique duas doenças oriundas desse tipo de desastre natural. Justifique sua resposta. 
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Gabarito 

 

1. D 

A grande concentração de concreto e a extensa cobertura asfáltica das cidades elevam a temperatura 

dos centros urbanos, originando uma área de baixa pressão. 

 

2. A 

O mapa mostra as regiões mais industrializadas dos continentes. Nessas regiões, são maiores as 

emissões de gases como óxidos de nitrogênio e de enxofre, responsáveis pela formação dos ácidos 

nítrico e sulfúrico, que contribuem para a formação da “chuva ácida”. 

  

3. A 

Para acertar a questão, é preciso interpretar o mapa. Os padrões mais concentrados estão na parte 

interna dos giros. A maior presença mostrada no mapa encontra-se no Oceano Pacífico norte e sul. 

 

4. A 

A produção industrial tem sido crescente desde o século XIX até hoje e, com isso, a atmosfera recebe 

quantidades crescentes de gases do efeito estufa e resíduos industriais variados. A chuva ácida é um 

exemplo desse tipo de poluição. 

 

5.  

a) Uma consequência é a diminuição da biodiversidade nos oceanos, uma vez que muitas espécies de 

peixes, baleias, tartarugas marinhas ingerem grandes quantidades desses resíduos, podendo morrer 

precocemente. O mapa indica que a China é o país que gera as maiores quantidades desses 

resíduos, que mal administrados vão parar nos oceanos. 

b) A ação das correntes marinhas e o regime de ventos podem ser citados como mecanismos 

responsáveis pela concentração de plástico. 

 

6.  

a) Na figura 1, o fenômeno observado é a ilha de calor nos centros urbanos. Tal fenômeno é causado 

pela maior absorção de radiação e baixa refletância do concreto e asfalto. 

b) Entre as estratégias para reduzir as ilhas de calor que causam desconforto térmico nas cidades, 

podemos citar: implantação de áreas verdes, pois essas absorvem menos e refletem mais 

radiação, e uma outra seria modificar casas e prédios, como pintar telhados de branco, implantar 

jardins e hortas na parte superior dos edifícios ou jardins verticais. 
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7.  

a) A localização do país no meio da Placa Sul americana garante maior estabilidade geológica. 

b) Escorregamento ou deslizamento é a ocorrência de desprendimento e transporte de solo e/ou 

material rochoso de encostas em razão de fatores como o tipo e nível de coesão do solo, a 

declividade da encosta, a retirada da cobertura original, a forte infiltração da água. As inundações 

são o transborda mento das águas de um canal de drenagem resultante de assoreamento, 

impermeabilização de terreno, lançamento de esgoto na drenagem, combinados com precipitações 

intensas. Tais eventos se configuram como desastres naturais em razão do impacto e da 

vulnerabilidade que causam sobre o ambiente urbano. 

 

8. A técnica agrícola que planta "utilizando o contorno” é denominada curva de nível, cujo objetivo é reduzir 

o escoamento superficial da água e consequentemente, reduzir a erosão das encostas. As enchentes 

eram vistas como "bênçãos" porque sedimentavam nutrientes o que resulta em maior fertilidade do solo. 

 

9. É um fenômeno natural que ocorre na atmosfera do planeta e costuma acontecer no final da madrugada 

início da manhã, principal mente nos meses de inverno. Esse fenômeno acontece quando a temperatura 

do ar próximo ao solo diminui e o ar frio fica retido em baixas altitudes e as camadas mais elevadas da 

atmosfera com ar relativamente mais quente não conseguem descer. O ar frio fica embaixo e o ar quente 

acima, daí a expressão inversão, ou seja, as camadas mais frias presentes em altitudes mais elevadas da 

atmosfera se invertem e se alocam nas camadas mais baixas, próximas do solo. Logo após o nascer do 

sol, à medida que acontece o aquecimento do solo e do ar próximo a ele, o fenômeno vai gradativamente 

se desfazendo, com o ar aquecido subindo e o ar resfriado descendo, voltando a ocorrer a circulação 

atmosférica. Com a poluição da atmosfera, esse fenômeno se intensifica e se altera pela dificuldade de 

dispersão dos poluentes, provocando o aumento da temperatura. 

 

10.  

a) As enchentes são provocadas pela impermeabilização urbana que reduz a infiltração de água no solo 

e aumenta o escoamento superficial, a vazão dos rios e seu transbordamento. Uma ação do poder 

público para reduzir as enchentes pode ser a implantação de áreas verdes nas planícies de rios para 

facilitar a infiltração de água no subsolo e a absorção pela vegetação. Uma ação individual ou familiar 

importante é descartar lixo e forma adequada, ou seja, não jogar nas ruas e calçadas, uma vez que o 

lixo pode obstruir galerias e intensificar as enchentes. 

b) Doenças de vinculação hídrica podem ser estimuladas por enchentes como diarreia e a leptospirose, 

enfermidade grave causada por bactéria cuja origem é a urina de roedores. 
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O mundo é dos que se atrevem 

 

Resumo 

 

Este ano com o GEP foi maravilhoso!! Um ano de muita aprendizagem, evolução e crescimento. Nós sabemos 

que ainda não acabou, mas ficamos felizes em saber que você vai levar para a vida muita coisa que aprendeu 

esse ano. Você já é uma pessoa muito diferente daquela que começou fevereiro e tem muita bagagem para 

carregar na mochila da vida. Porém, uma das lições que gostaríamos de ressaltar é que o mundo é daqueles 

que se arriscam, daqueles que enfrentam seus obstáculos, daqueles que evoluem, que aprendem com seus 

erros. E por isso, não tenha medo de ser essa pessoa. 

 

Acima de tudo, aprenda com o erro 

Este é um dos grandes segredos. O erro faz parte total da sua vida, por isso, não perca a oportunidade de 

aprender com ele. Busque a perfeição, mesmo que erre pelo caminho. Você já assistiu ao TED abaixo? 

  

Detenha o poder da ação 

O livro O poder da ação, escrito por Paulo Vieira, fala exatamente sobre essa questão da 

autorresponsabilidade e de transferir a culpa. Muitas vezes, externalizamos o problema, mas podemos fazer 

com que as coisas aconteçam da nossa maneira. Confira abaixo o resumo ilustrado do livro. 

 

 

 

Faça a vida acontecer do seu jeito!! Assista ao vídeo abaixo da palestra de Clóvis Barros Filhos para o Inspira 

BB.  

 

https://www.ted.com/talks/jon_bowers_we_should_aim_for_perfection_and_stop_fearing_failure?language=pt#t-69881
https://www.youtube.com/watch?v=G3_EKfp63HA&t=321s
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Coragem 

Coragem significa agir com o coração, agir de forma verdadeira. A vida é um constante desafio e é 

necessário superar os obstáculos, mas, às vezes, fracassamos e isso é normal. Assim, ser corajoso não 

significa ausência de medo, mas agir mesmo com esse sentimento. O medo é um recurso bem interessante. 

Ele já nos ajudou , muitas vezes, a evitar situações perigosas, porém, também é capaz de nos segurar e 

impedir nossa evolução. Isso significa que o medo não deve ser controlado, isolado emocionalmente de 

alguma forma, e que, a partir de amanhã, encaremos o mundo como o Super-Homem. No vídeo abaixo, Will 

Smith fala sobre como tem sido seu desafio de enfrentar o medo. 

 

 

 

Vulnerabilidade 

No dicionário, vulnerabilidade é definida como a característica de quem ou do que é vulnerável, ou 

seja, frágil, delicado, servindo tanto para pessoas como para objetos. No sentido emocional, as 

vulnerabilidades se referem às dificuldades que enfrentamos e à vergonha que sentimos de nós mesmos. 

Não acreditamos no nosso potencial e sentimos vergonha das nossas fraquezas e fragilidades. 

Emocionalmente, nos impedimos de fazer ou realizar o que tanto gostamos por medo. No parágrafo anterior, 

já falamos sobre como devemos encarar nossos medos. No vídeo abaixo, a pesquisadora e contadora de 

histórias Brene Brown comenta um pouquinho sobre como o fator vulnerabilidade se revela decisivo para as 

interações humanas, o senso de comunidade e, mais amplamente, para a capacidade humana de sentir 

empatia e pertencimento. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lA2dfejGwl4
https://www.youtube.com/watch?v=n7tql5Oxol4
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Revisão: O Segundo Reinado 
 
 

Resumo 
 
 

O golpe da maioridade 

O Segundo Reinado se iniciou com a ascensão de D. Pedro II, em 1840, e terminou com sua queda, em 1889, 

a partir da proclamação da República. Esse período pode ser dividido em três fases: um primeiro momento 

de instabilidade, o apogeu e a crise. Nesse resumo veremos como o Brasil alcançou uma estabilidade depois 

de tantos conflitos e de um enorme esforço para manter a unidade nacional. 

D. Pedro II assumiu o poder com apenas 14 anos, por meio do Golpe da Maioridade, apoiado pelos liberais 

que se opuseram ao regresso imposto pelos conservadores no Período Regencial. Inicialmente havia a 

necessidade de estabilizar a política brasileira e conter as revoltas regenciais que ainda ameaçavam a unidade 

territorial brasileira, como a Farroupilha. A paz foi selada com os revoltosos do sul em 1845, dando início ao 

período de estabilidade no império brasileiro. 

 

Política 

Contidas as revoltas, D. Pedro II tinha a importante tarefa de conciliar dois importantes grupos políticos que 

conflitavam: os liberais e os conservadores. Apesar dos dois partidos não apresentarem diferenças tão 

significativas, discordavam quanto à centralização do poder. Enquanto liberais defendiam um regime 

descentralizado, com maior autonomia às províncias, os conservadores defendiam um poder mais 

centralizado. 

A estratégia do monarca para conciliar os dois grupos veio por meio do Parlamentarismo Brasileiro (ou 

parlamentarismo às avessas), que possibilitava a alternância entre liberais e conservadores no poder, 

garantindo a estabilidade política. O parlamento brasileiro, ao contrário do inglês, tinha um Presidente do 

Conselho de Ministro indicado pelo imperador, submetendo assim o parlamento, já que este poderia demitir 

o Presidente do Conselho e dissolver o parlamento em algum caso de impasse. 

 

Economia  

Essa estabilidade política também deveu-se ao expressivo desenvolvimento econômico do Segundo Reinado. 

Esse período foi marcado pela exportação de produtos como algodão, borracha, cacau e, sobretudo, o café, 

principal produto econômico brasileiro. A produção cafeeira teve duas fases: a primeira se refere à produção 

no Vale do Paraíba e a segunda se relaciona com a sua expansão no Oeste Paulista. A cafeicultura paulista 

trouxe importantes consequências socioeconômicas, como a implantação de mão de obra livre imigrante e a 

expansão do sistema de ferrovias. 
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Nesse mesmo contexto, como consequência da implementação da tarifa Alves Branco, aumentando as taxas 

para produtos importados, e da diminuição do tráfico negreiro, surge uma figura importantíssima para a 

história econômica brasileira, o Barão de Mauá, um dos primeiros industriais do Brasil. Mauá fez grandes 

obras como o primeiro estaleiro e a primeira fundição de ferro no Brasil, instalou a estrada de ferro Mauá e o 

cabo submarino telegráfico entre a América do Sul e a Europa. Além disso este controlava, em seu auge, 

dezesseis empresas no Brasil, Uruguai, Argentina, Inglaterra, França e Estados Unidos. O Barão foi um exemplo 

do apogeu do Império Brasileiro, mas, em 1860, a assinatura da tarifa Silva Ferraz, abaixando os impostos 

para produtos estrangeiros, acabou dando um golpe nas indústrias Mauá e levando o grande empresário à 

decadência. 

 
 

Abolicionismo 

Logo em 1850 tivemos a promulgação da lei Eusébio de Queirós, que trouxe importantes mudanças na 

dinâmica socioeconômica brasileira. A partir de 1850 a entrada de escravizados no território brasileiro 

diminuiu expressivamente e foi necessário criar estratégias para continuar abastecendo com mão de obra as 

lavouras cafeicultoras. Inicialmente, houve uma tentativa do tráfico interno de regiões decadentes, como o 

nordeste, para as regiões mais proeminentes, como o sudeste, no entanto essa alternativa seria muito onerosa 

para os fazendeiros. 

A alternativa para esse cenário apareceu no oeste paulista, que veio a partir do incentivo à utilização de mão 

de obra imigrante, principalmente italiana. Devido às péssimas condições de vida e trabalho encontradas por 

esses imigrantes, a imigração começou a ser subvencionada pelo governo, muitos fazendeiros ainda nos 

hábitos escravistas chegavam a castigar fisicamente os imigrantes. 

A escravidão africana que durante séculos representou a base da economia brasileira também estava 

chegando ao fim. Diante das pressões externas, principalmente da Inglaterra, de campanhas abolicionistas 

encabeçadas por intelectuais e políticos e, naturalmente, da própria resistência negra, algumas leis 

abolicionistas foram sendo progressivamente assinadas ao longo do século XIX. Começando pela Lei Eusébio 

de Queirós (1850), tivemos a lei do Ventre Livre (1871), a lei dos Sexagenários (1885) e a lei Áurea (1888). A 

abolição definitiva da escravidão com a lei Áurea, sem indenização aos escravistas, gerou insatisfação 

fazendo com que D. Pedro II perdesse apoio do mais importante grupo político, os latifundiários escravistas.  

 

Guerra do Paraguai 

 No que se refere à política externa, podemos afirmar que a atuação brasileira na Guerra do Paraguai foi um 

divisor de águas, marcando o início de um processo de fragilização do Segundo Reinado e de 

questionamentos à política de D. Pedro II. Durante a guerra, Brasil, Uruguai e Argentina se uniram pela defesa 

de seus territórios e contra a política desenvolvimentista e expansionista de Solano López do Paraguai. Apesar 

da vitória da tríplice aliança e o massacre do Paraguai, os gastos com a guerra foram prejudiciais aos cofres 

brasileiros, aprofundando ainda mais a crise econômica da década de 1870. 
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Após a Guerra do Paraguai, é importante destacar, os militares fortalecidos e inspirados pelas ideias 

positivistas passaram a pressionar mais o Império pela abolição e por um governo republicano. O imperador 

não os dava atenção, já que desde a independência o governo tinha uma identificação com as alas mais civis, 

isso era uma oposição aos regimes ditatoriais republicanos dos caudilhos militares da América do Sul. 

 

Crise 

Sendo assim, tendo em visto a questão abolicionista, com a perda de apoio do Império pelos setores 

aristocráticos, a questão militar e a crise econômica pós-guerra, para completar o quadro da crise do Império, 

resta a questão religiosa, motivada pelos conflitos de D. Pedro II com a Igreja Católica. 

Após a emissão de uma bula papal exigindo o afastamento da Igreja Católica membros que fosse ligados à 

maçonaria, D. Pedro II utiliza seu beneplácito para se opor à ordem do Papa no Brasil, visto que o próprio 

Imperador se aproximava da maçonaria. No entanto, desobedecendo as ordens do Imperador, dois bispos, 

um em Olinda e outro no Pará afastam membros da igreja que participaram de um encontro maçônico e são 

presos por ordem do Império. A prisão dos bispos estremeceu ainda mais a sustentação da coroa brasileira 

e não tardou para que a monarquia brasileira chegasse ao fim.  

Portanto, em 1889, a partir de um movimento articulado entre os principais setores opositores ao império, 

reunindo militares, políticos republicanos, parte da imprensa e o apoio da Igreja e de latifundiários, foi 

proclamada a República Brasileira. 
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Exercícios 
 
 

1. O suíço Thomas Davatz chegou a São Paulo em 1855 para trabalhar como colono na fazenda de café 

Ibicaba, em Campinas. A perspectiva de prosperidade que o atraiu para o Brasil deu lugar a insatisfação 

e revolta, que ele registrou em livro. Sobre o percurso entre o porto de Santos e o planalto paulista, 

escreveu Davatz: “As estradas do Brasil, salvo em alguns trechos, são péssimas. Em quase toda parte, 

falta qualquer espécie de calçamento ou mesmo de saibro. Constam apenas de terra simples, sem 

nenhum benefício. É fácil prever que nessas estradas não se encontram estalagens e hospedarias 

como as da Europa. Nas cidades maiores, o viajante pode naturalmente encontrar aposento sofrível; 

nunca, porém, qualquer coisa de comparável à comodidade que proporciona na Europa qualquer 

estalagem rural. Tais cidades são, porém, muito poucas na distância que vai de Santos a Ibicaba e que 

se percorre em cinquenta horas no mínimo”. Em 1867 foi inaugurada a ferrovia ligando Santos a Jundiaí, 

o que abreviou o tempo de viagem entre o litoral e o planalto para menos de um dia. Nos anos seguintes, 

foram construídos outros ramais ferroviários que articularam o interior cafeeiro ao porto de exportação, 

Santos. 
DAVATZ, T. Memórias de um colono no Brasil. São Paulo: Livraria Martins, 1941 (adaptado).  

 
O impacto das ferrovias na promoção de projetos de colonização com base em imigrantes europeus 

foi importante, porque:  

a) o percurso dos imigrantes até o interior, antes das ferrovias, era feito a pé ou em muares; no entanto, 
o tempo de viagem era aceitável, uma vez que o café era plantado nas proximidades da capital, São 
Paulo.  

b) a expansão da malha ferroviária pelo interior de São Paulo permitiu que mão-de-obra estrangeira 
fosse contratada para trabalhar em cafezais de regiões cada vez mais distantes do porto de Santos.  

c) o escoamento da produção de café se viu beneficiado pelos aportes de capital, principalmente de 
colonos italianos, que desejavam melhorar sua situação econômica. 

d) os fazendeiros puderam prescindir da mão-de-obra europeia e contrataram trabalhadores 
brasileiros provenientes de outras regiões para trabalhar em suas plantações. 

e) as notícias de terras acessíveis atraíram para São Paulo grande quantidade de imigrantes, que 
adquiriram vastas propriedades produtivas.  

 
 

2. A afirmação segundo a qual “o partido que sobe entrega o programa de oposição ao partido que desce 
e recebe deste o programa de governo” está relacionado aos partidos políticos atuantes no Brasil do 
Segundo Reinado (1840-1889). Sobre esse assunto, é correto afirmar: 
a) A forma democrática e descentralizada do parlamentarismo do Segundo Reinado garantiu ao 

Imperador governar em sintonia com os interesses dos partidos e da população.  
b) Os conservadores conduziam a vida partidária do Império, mas quem governava eram os liberais 

radicais, que ganharam projeção com as revoltas provinciais após 1848.  
c) Sendo a “conciliação” um ideal presente na vida política do país, os partidos pouco se diferenciavam 

na prática. 
d) Os partidos políticos do Império caracterizavam-se por suas plataformas políticas de atuação bem 

definidas e diferenciadas. 
e) As reformas eleitorais e o fim do tráfico negreiro no Segundo Reinado asseguraram a liberdade de 

atuação da Câmara dos Deputados.  
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3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A imagem retrata uma cena da vida cotidiana dos escravos urbanos do século XIX. Lembrando que as 

atividades desempenhadas por esses trabalhadores eram diversas, os escravos de aluguel 

representados na pintura: 

a) vendiam a produção da lavoura cafeeira para os moradores das cidades.  

b) trabalhavam nas casas de seus senhores e acompanhavam as donzelas na rua.  

c) realizavam trabalhos temporários em troca de pagamento para os seus senhores. 

d) eram autônomos, sendo contratados por outros senhores para realizarem atividades comerciais. 

e) aguardavam a sua própria venda após desembarcarem no porto.  
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4. Negro, filho de escrava e fidalgo português, o baiano Luiz Gama fez da lei e das letras suas armas na 

luta pela liberdade. Foi vendido ilegalmente como escravo pelo seu pai para cobrir dívidas de jogo. 

Sabendo ler e escrever, aos 18 anos de idade conseguiu provas de que havia nascido livre. Autodidata, 

advogado sem diploma, fez do direito o seu ofício e transformou-se, em pouco tempo, em proeminente 

advogado da causa abolicionista. 
AZEVEDO, E. O Orfeu de carapinha. In: Revista de História. Ano 1, n.o 3. Rio de Janeiro: Biblioteca Nacional, jan. 

2004 (adaptado).  

 
A conquista da liberdade pelos afro-brasileiros na segunda metade do séc. XIX foi resultado de 
importantes lutas sociais condicionadas historicamente. A biografia de Luiz Gama exemplifica a:  

a) impossibilidade de ascensão social do negro forro em uma sociedade escravocrata, mesmo sendo 
alfabetizado.  

b) extrema dificuldade de projeção dos intelectuais negros nesse contexto e a utilização do Direito 
como canal de luta pela liberdade.  

c) rigidez de uma sociedade, assentada na escravidão, que inviabilizava os mecanismos de ascensão 
social. 

d) possibilidade de ascensão social, viabilizada pelo apoio das elites dominantes, a um mestiço filho 
de pai português. 

e) troca de favores entre um representante negro e a elite agrária escravista que outorgara o direito 
advocatício ao mesmo.  

 
 

5. Ninguém desconhece a necessidade que todos os fazendeiros têm de aumentar o número de seus 

trabalhadores. E como até há pouco supriam-se os fazendeiros dos braços necessários? As fazendas 

eram alimentadas pela aquisição de escravos, sem o menor auxílio pecuniário do governo. Ora, se os 

fazendeiros se supriam de braços à sua custa, e se é possível obtê-los ainda, posto que de outra 

qualidade, por que motivo não hão de procurar alcançá-los pela mesma maneira, isto é, à sua custa? 
Resposta de Manuel Felizardo de Souza e Mello, diretor geral das Terras Públicas, ao Senador Vergueiro. In: ALENCASTRO, 

L.F. (Org.) História da vida privada no Brasil. São Paulo: Cia das Letras, 1998 (adaptado).  

 
O fragmento do discurso dirigido ao parlamentar do Império refere-se às mudanças então em curso no 

campo brasileiro, que confrontaram o Estado e a elite agrária em torno do objetivo de:  

a) fomentar ações públicas para ocupação das terras do interior.  

b) adotar o regime assalariado para proteção da mão de obra estrangeira.  

c) definir uma política de subsídio governamental para o fomento da imigração. 

d) regulamentar o tráfico interprovincial de cativos para sobrevivência das fazendas. 

e) financiar a fixação de famílias camponesas para estímulo da agricultura de subsistência.  
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6. Para o Paraguai, portanto, essa foi uma guerra pela sobrevivência. De todo modo, uma guerra contra 

dois gigantes estava fadada a ser um teste debilitante e severo para uma economia de base tão estreita. 

Lopez precisava de uma vitória rápida e, se não conseguisse vencer rapidamente, provavelmente não 

venceria nunca. 
LYNCH, J. As Repúblicas do Prata: da Independência à Guerra do Paraguai. BETHELL, Leslie (org). História da 

América Latina: da Independência até 1870, v. III. São Paulo: EDUSP, 2004.  

 
A Guerra do Paraguai teve consequências políticas importantes para o Brasil, pois:  

a) representou a afirmação do Exército Brasileiro como um ator político de primeira ordem.  

b) confirmou a conquista da hegemonia brasileira sobre a Bacia Platina.  

c) concretizou a emancipação dos escravos negros. 

d) incentivou a adoção de um regime constitucional monárquico. 

e) solucionou a crise financeira, em razão das indenizações recebidas.  
 
 

7. Sobre o processo histórico que levou à queda do Regime Monárquico e à instalação da República no 
Brasil, podemos afirmar: 

a) Que foi caracterizado principalmente por uma grande queda do apoio popular ao Governo 
Monárquico. O Imperador, não contando com o apoio popular, não conseguiu mais se viabilizar no 
poder.  

b) Que teve como única motivação o descontentamento das forças militares com o Governo 
Monárquico.  

c) Que foi marcado pelo crescente descontentamento da Aristocracia Nordestina com o Imperador D. 
Pedro II. 

d) Que foi caracterizado por uma série de fatores que contribuíram para a queda da Monarquia. Dentre 
esses fatores, podemos elencar os conflitos entre o Governo e os militares, a questão religiosa e 
os descontentamentos com o fim da escravidão, como os principais. 

e) Que foi caracterizado por questões internas e externas, mas que teve como ponto central o 
interesse do Império Britânico em desestabilizar o Governo Imperial Brasileiro para, 
consequentemente, implantar uma República no Brasil.  

 
 

8. Respeitar a diversidade de circunstâncias entre as pequenas sociedades locais que constituem uma 

mesma nacionalidade, tal deve ser a regra suprema das leis internas de cada Estado. As leis municipais 

seriam as cartas de cada povoação doadas pela assembleia provincial, alargadas conforme o seu 

desenvolvimento, alteradas segundo os conselhos da experiência. Então, administrar-se-ia de perto, 

governar-se-ia de longe, alvo a que jamais se atingirá de outra sorte. 
BASTOS, T. A província (1870). São Paulo: Cia. Editora Nacional, 1937 (adaptado).  

 
O discurso do autor, no período do Segundo Reinado no Brasil, tinha como meta a implantação do:  

a) regime monárquico representativo.  

b) sistema educacional democrático.  

c) modelo territorial federalista. 

d) padrão político autoritário. 

e) poder oligárquico regional.  
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9. As poucas fábricas que subsistiram durante as décadas de 1840 a 1870 se mantiveram graças a 
privilégios de exploração, de subvenções governamentais na forma de empréstimos e isenções de 
direitos de importação; em certas regiões, como o único substituto possível à produção agrícola 
decadente, enquanto, em outras, as dificuldades de comunicação e o alto custo do transporte atuavam 
como meios de proteção. Uma série de acontecimentos iria, contudo, reanimar as atividades industriais, 
no fim da década de sessenta. 

HOLANDA, Sérgio Buarque. O Brasil monárquico. Declínio e queda do Império, 1985. Adaptado. 

 
O avanço industrial brasileiro nas três primeiras décadas do Segundo Reinado:  

a) foi estimulado pelas obras de infraestrutura desenvolvidas pelo governo imperial e pelo 
crescimento acelerado do mercado interno.  

b) dependeu, sobretudo, de investimentos estrangeiros e do apoio tecnológico britânico.  

c) foi limitado pela política governamental de estimular a descentralização da economia e apoiar a 
monocultura açucareira. 

d) dependeu, sobretudo, do empreendedorismo de alguns industriais e da expansão geral da 
economia brasileira no período. 

e) foi limitado em função da forte pressão norte-americana para que o Brasil importasse a maioria 
dos manufaturados e industrializados que consumia.  
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10.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma nuvem que cresce cada vez mais  
AGOSTINI, A. Revista Illustrada, 06 de Novembro de 1880.  

 
Mesmo estando cronologicamente relacionado ao século XIX, o fim da escravidão no Brasil é uma 

experiência que ainda suscita debates de grande vitalidade sobre a formação do povo brasileiro. Sobre 

esse assunto e com base no texto, assinale a alternativa correta.  

a) A charge faz uma menção à aprovação da “Lei dos Sexagenários”, pois a posição curvada do negro 
sugere a presença de um escravo idoso ao lado do seu proprietário.  

b) “A nuvem” mencionada na imagem faz menção às revoltas de escravos, que só começaram a se 
organizar a partir dos fins do século XIX.  

c) A abolição pode ser representada por uma nuvem em formação, já que, desde 1850, ocorriam 
mudanças sociopolíticas e econômicas que contribuíram para o fim da escravidão. 

d) A representação do abolicionismo como um fenômeno natural destaca a expressiva participação 
popular que resultou na assinatura da Lei Áurea. 

e) O fim da escravidão no Brasil, ocorrida em 1888, ocasionou a chegada dos primeiros imigrantes 
europeus que substituíram a força de trabalho dos negros libertos.  
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Gabarito 
 
1. B 

A riqueza dos grandes produtores de café da região permitiu um desenvolvimento de infraestruturas 

necessárias para locomover os trabalhadores da região, facilitar o acesso de imigrantes e transportar os 

produtos com conexões entre centros produtores e os portos. 

 

2. C 

Os partidos do período não tinham programas políticos que os diferenciassem tanto, sendo ambos muito 

parecidos quando estavam no poder, alterando apenas a defesa quanto a centralização do poder. 

 

3. C 

Os chamados escravos de ganho realizavam pequenos trabalhos nas cidades brasileiras e pagavam aos 

seus Senhores parte do que recebiam em troca.  

 

4. B 

A trajetória de Luiz Gama revela a dificuldade que negros libertos tinham de acesso aos estudos e 

trabalhos formais, no entanto, também revela pequenas brechas da sociedade imperial que permitiam 

melhores sociais a esses libertos. 

 

5. C 

O discurso ao parlamento fala da adoção de braços de “outras qualidades” pelos fazendeiros, sendo 

necessário para isso não apenas os próprios esforços financeiros do agricultor, mas também uma 

política de imigração por parte do Estado. 

 

6. A 

O retorno do exército marca um período de prestígio intelectual do meio militar, pela influência positivista 

e republicana francesa. Estes soldados desejavam, portanto, uma maior participação política, que é 

conquistada ao final do Império e consolidada com a república. 

 

7. D 

Além da crise econômica, o desgaste do império é marcado pelas questões militares, religiosa e 

abolicionista. 

 

8. C 

O texto defende uma descentralização do poder, com maior autonomia para as províncias e os 

municípios. 

 

9. D 

O surto industrial vivido pelo Brasil no período é marcado pelo esforço pessoal de alguns empresários 

como Barão de Mauá, sendo, portanto, muito voltado para a iniciativa privada. 

 

10. C 

A nuvem representa o crescimento do movimento abolicionista entre intelectuais, imprensa e políticos 

durante o segundo reinado, ameaçando assim o poder dos senhores de escravos.  
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Revisão: República oligárquica 
 
 
Resumo 

 
Política do Café-com-Leite 

A maioria dos presidentes desta época era formada por políticos de Minas Gerais e São Paulo, pois estes dois 

estados eram os mais ricos da nação e tinham os maiores contingentes populacionais, logo, dominaram o 

cenário político da primeira república. Saídos das elites mineiras e paulistas, os presidentes acabavam 

favorecendo sempre o setor agrícola, principalmente às antigas oligarquias do café, que cresceram política e 

economicamente ao longo do século XIX com uma forte produção em ambos os estados.  

Com o fortalecimento destes cafeicultores na política e da própria importância do produto, em 1906 foi 

assinado um acordo conhecido como o Convênio de Taubaté, que foi uma maneira encontrada pelo governo 

republicano para beneficiar os cafeicultores em momentos de crise. Quando o preço do café abaixava muito, 

o governo federal comprava o excedente de café e estocava. Esperava-se a alta do preço do café e então os 

estoques eram liberados. Esta política mantinha o preço do café sempre em alta e garantia os lucros dos 

fazendeiros de café. 

Assim, se por um lado a política do café-com-leite privilegiou e favoreceu o crescimento da agricultura e da 

pecuária na região sudeste, por outro, acabou provocando um abandono das outras regiões do país. O 

Nordeste, Norte e Centro-Oeste ganharam pouca atenção destes políticos, tiveram seus problemas sociais 

agravados e viram a formação de um miserável sertão brasileiro. 

 

Política dos Governadores 

 Montada no governo do presidente paulista Campos Salles, esta política visava manter no poder as mesmas 

oligarquias, em uma “política viciada”. Em suma, era uma troca de favores políticos entre governadores e 

presidente, ou seja, o presidente apoiava os candidatos dos partidos governistas nos estados, enquanto estes 

políticos davam suporte à candidatura presidencial e também durante a época do governo. 

Tendo em vista essa troca de favores, destaca-se que a manutenção dessas políticas era garantida por 

manobra conhecida como a “degola”. Com essa prática, a corrupção eleitoral foi alicerçada com a criação da 

Comissão Verificadora de Poderes, que impedia que muitos candidatos vitoriosos nas urnas assumissem o 

cargo pelo fato de eles não terem sido indicados pelos latifundiários e, por isso, eram “degolados”, ou seja, 

impedidos de tomar posse. 
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(Disponível em: http://slideplayer.com.br/slide/10484550/) 

O coronelismo 

 A figura do "coronel" foi muito comum durante os anos iniciais da República, principalmente nas regiões do 

interior do Brasil. O coronel era um grande fazendeiro que utilizava seu poder econômico para garantir a 

eleição dos candidatos que apoiava. Era usado o voto de cabresto, em que o coronel se utilizava da violência 

para que os eleitores de seu "curral eleitoral" votassem nos candidatos apoiados por eles. Como o voto era 

aberto, os eleitores eram pressionados e fiscalizados pelos capangas do coronel para que votassem nos 

candidatos indicados. O coronel também utilizava outros "recursos" para conseguir seus objetivos políticos, 

tais como: compra de votos, votos fantasmas, troca de favores, fraudes eleitorais e violência. 

 
Voto de cabresto, forma utilizada para perpetuação do Coronelismo. Ilustração: Storni [domínio público] 
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Semana de Arte Moderna (1922) 

A Semana de Arte Moderna foi uma manifestação artístico-cultural que ocorreu no Teatro Municipal em São 

Paulo. O evento reuniu diversos artistas, entre escritores, pintores e músicos, com a proposta de elaboração 

de uma nova visão da produção artística brasileira, a partir de uma estética inovadora inspirada nas 

vanguardas europeias. 

 

O Tenentismo  

O tenentismo foi um movimento social de caráter político-militar que ocorreu no Brasil nas décadas de 1920 

e 1930. Este movimento, além de se inserir em um contexto de crise da Primeira República, onde cresciam as 

críticas ao sistema político vigente, também ajuda a aprofundar esse desgaste das oligarquias. O movimento 

contou, principalmente, com a participação de jovens tenentes do exército, que questionavam sobretudo a 

ação política e social dos governos representantes das oligarquias cafeeiras (coronelismo). Embora tivessem 

uma posição conservadora e autoritária, os tenentes defendiam reformas políticas e sociais, como o fim do 

voto de cabresto e a reforma no sistema educacional e político do país. O movimento Tenentista chegou a 

promover revoltas como, por exemplo, a revolta dos 18 do Forte de Copacabana e perdeu força sobretudo 

após o Golpe de 1930, que colocou Vargas no poder. 

 

A crise da Primeira República 

O desgaste da primeira república, além de ser aprofundado pelas questões da década de 1920, também pode 

ser percebido por razões sociais, econômicas e políticas. Em um primeiro caso, é importante destacar que 

movimentos como o Cangaço, Canudos, Contestado, a Revolta da Chibata, da vacina e o próprio movimento 

operário já colocavam a recente república em situações delicadas, provocando um lento desgaste. No campo 

da economia, a Crise de 1929 teve impacto no Brasil, pois os Estados Unidos, enquanto maior comprador do 

café, reduziu drasticamente as importações do produto, pondo a economia nacional em dificuldades. Além 

disso, no campo político, durante as campanhas presidenciais de 1929, a indicação de Júlio Prestes 

(candidato de São Paulo), pelo também paulista Washington Luís, deixou os mineiros muito insatisfeitos, uma 

vez que houve a ruptura da aliança política até então estabelecida (A Política do Café com Leite). Em reação 

a isso, formou-se a Aliança Liberal, composta por Rio de Janeiro, Paraíba, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, 

lançando a candidatura de Getúlio Vargas. Essa nova aliança propunha transformações no sistema político e 

eleitoral brasileiro, o que lhe garantiu a adesão de setores como: os tenentes, mulheres, operários e as classes 

médias. 

Apesar disso, Júlio Prestes foi eleito, ainda que sob acusação de corrupção eleitoral. Enquanto a sucessão 

eleitoral parecia concluir-se sem grandes transformações, João Pessoa, vice de Vargas, foi assassinado, 

deslegitimado o governo recém-eleito.  A população insatisfeita foi às ruas acusando Júlio Prestes do 

assassinato. Enquanto isso, Vargas e seus apoiadores lideraram um golpe e assumiram o poder no 

movimento que ficou popularmente conhecido como Revolução de 1930. 
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Exercícios 
 

1. Houve momentos de profunda crise na história mundial contemporânea que representam, para o Brasil, 

oportunidades de transformação no campo econômico. A Primeira Guerra Mundial (1914–1918) e a 

quebra da Bolsa de Nova Iorque (1929), por exemplo, levaram o Brasil a modificar suas estratégias 

produtivas e a contornar as dificuldades de importação de produtos que demandava dos países 

industrializados. Nas três primeiras décadas do século XX, o Brasil: 

a) impediu a entrada de capital estrangeiro, de modo a garantir a primazia da indústria nacional.  

b) priorizou o ensino técnico, no intuito de qualificar a mão-de-obra nacional diferenciada à indústria.  

c) experimentou grandes transformações tecnológicas na indústria e mudanças compatíveis na 
legislação trabalhista. 

d) aproveitou a conjuntura de crise para fomentar a industrialização pelo país, diminuindo as 
desigualdades regionais. 

e) direcionou parte do capital gerado pela cafeicultura para a industrialização, aproveitando a 
recessão europeia e norte-americana.  

 

2. A definição de eleitor foi tema de artigos nas Constituições brasileiras de 1891 e de 1934. Diz a 

Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 1891: 

Art. 70. São eleitores os cidadãos maiores de 21 anos que se alistarem na forma da lei.  

A Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 1934, por sua vez, estabelece que:  

Art. 180. São eleitores os brasileiros de um e de outro sexo, maiores de 18 anos, que se alistarem na 

forma da lei.  

Ao se comparar os dois artigos, no que diz respeito ao gênero dos eleitores, depreende-se que:  

a) a Constituição de 1934 avançou ao reduzir a idade mínima para votar.  

b) a Constituição de 1891, ao se referir a cidadãos, referia-se também às mulheres.  

c) os textos de ambas as Cartas permitiam que qualquer cidadão fosse eleitor. 

d) o texto da carta de 1891 já permitia o voto feminino. 

e) a Constituição de 1891 considerava eleitores apenas indivíduos do sexo masculino.  
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3. A figura do coronel era muito comum durante os anos iniciais da República, principalmente nas regiões 

do interior do Brasil. Normalmente, tratava-se de grandes fazendeiros que utilizavam seu poder para 

formar uma rede de clientes políticos e garantir resultados de eleições. Era usado o voto de cabresto, 

por meio do qual o coronel obrigava os eleitores de seu “curral eleitoral” a votarem nos candidatos 

apoiados por ele. Como o voto era aberto, os eleitores eram pressionados e fiscalizados por capangas, 

para que votassem de acordo com os interesses do coronel. Mas recorria-se também a outras 

estratégias, como compra de votos, eleitores-fantasmas, troca de favores, fraudes na apuração dos 

escrutínios e violência. 

Disponível em: http:/www.histotiadobrasil.net/republica. Acesso em: 12 dez. 2008 (adaptado).  

 

Com relação ao processo democrático do período registrado no texto, é possível afirmar que:  

a) o coronel se servia de todo tipo de recursos para atingir seus objetivos públicos.  

b) o eleitor não podia eleger o presidente da República.  

c) o coronel aprimorou o democrático ao instituir o voto secreto. 

d) o eleitor era soberano em sua relação com o coronel. 

e) os coronéis tinham influência maior nos centros urbanos.  
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4. O mestre-sala dos mares 

Há muito tempo nas águas da Guanabara  

O dragão do mar reapareceu  

Na figura de um bravo marinheiro  

A quem a história não esqueceu  

Conhecido como o almirante negro  

Tinha a dignidade de um mestre-sala  

E ao navegar pelo mar com seu bloco de fragatas  

Foi saudado no porto pelas mocinhas francesas  

Jovens polacas e por batalhões de mulatas  

Rubras cascatas jorravam nas costas dos negros pelas pontas das chibatas…  

BLANC, A.; BOSCO, J. O mestre-sala dos mares. Disponível em: www.usinadasletras.com.br. Acesso em: 19 jan. 2009.  

 

Na história brasileira, a chamada Revolta da Chibata, liderada por João Cândido, e descrita na música, 

foi:  

a) a rebelião de escravos contra os castigos físicos, ocorrida na Bahia, em 1848, e repetida no Rio de 

Janeiro.  

b) a revolta, no porto de Salvador, em 1860, de marinheiros dos navios que faziam o tráfico negreiro.  

c) o protesto, ocorrido no Exército, em 1865, contra o castigo de chibatadas em soldados desertores 

na Guerra do Paraguai. 

d) a rebelião dos marinheiros, negros e mulatos, em 1910, contra os castigos e as condições de 

trabalho na Marinha de Guerra. 

e) o protesto popular contra o aumento do custo de vida no Rio de Janeiro, em 1917, dissolvido, a 

chibatadas, pela polícia.  
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5. O chamado movimento tenentista, nos anos 20, constituiu-se em uma importante expressão da crise 

que atravessava a República Velha brasileira. De forma geral, as reivindicações tenentistas 

apresentavam um caráter predominantemente: 

a) econômico, exigindo a ampliação dos mecanismos de defesa para o setor agroexportador.  

b) político, denunciando os vícios do sistema representativo e exigindo uma reforma eleitoral, com 

uma justiça eleitoral independente e voto secreto.  

c) social, defendendo a extensão, aos trabalhadores rurais, dos direitos trabalhistas garantidos na 

constituição. 

d) cultural, atacando a penetração de valores norte-americanos e europeus nas artes e nos meios de 

comunicação de massa. 

e) militar, pretendendo o fim dos privilégios oficiais à Marinha, arma aristocrática, em detrimento do 

Exército.  

 

6. No Brasil, o movimento político de 1930 trouxe perspectivas de modernização, abrindo espaços para 

se pensar os novos rumos da cultura, cujas bases foram lançadas pelo Movimento Modernista dos 

anos de 1920. As obras de Sérgio Buarque, Caio Prado Júnior e Gilberto Freyre se destacaram na 

produção intelectual dos anos de 1930, reforçando polêmicas e debates políticos. Esses autores acima 

citados: 

a) defenderam uma interpretação radicalmente nacionalista da vida social brasileira.  

b) firmaram concepções autoritárias contra a democracia e o progresso social.  

c) foram muito influenciados pelo modernismo e pelo anarquismo. 

d) contribuíram com suas obras para a renovação das interpretações históricas sobre o Brasil. 

e) mantiveram propostas sociais nacionalistas, mas autoritárias e centralizadoras.  
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7. Em 1889, o Brasil tornou-se uma República. Na visão de alguns ideólogos e defensores do regime 

republicano, esta seria uma possibilidade de eliminar muitas desigualdades, com a ampliação do poder 

popular no lugar do poder centralizado do imperador, por exemplo. Significaria a possibilidade de os 

brasileiros exercerem sua cidadania, participando diretamente da vida política. 
 CATELLI JR., Roberto. História em rede: conhecimentos do Brasil e do mundo, 2011. 

 

As práticas políticas vigentes na Primeira República permitem afirmar corretamente que: 

a) o voto aberto e as fraudes eleitorais impediram a liberdade de escolha e o pleno exercício 
democrático.  

b) os anseios desses ideólogos concretizaram-se, pois houve efetiva participação do povo nas 
decisões políticas.  

c) o federalismo determinado pela Constituição era apenas teórico, pois ainda predominava o 
centralismo do Império. 

d) a extensão do direito de voto aos analfabetos e às mulheres significou, de fato, a ampliação da 
cidadania. 

e) as desigualdades foram, gradativamente, eliminadas com a aprovação da reforma agrária e do voto 
universal.  

 

8. A produção de café foi o centro da economia brasileira, durante a chamada República Velha. Diante 

disso, diferentes governos do período deram apoio oficial à cafeicultura. Em 1906, foi firmado um 

acordo entre os produtores e o governo no conhecido Convênio de Taubaté, que determinava: 

a) a introdução de técnicas de produção e beneficiamento do café mais modernas, elevando a 
produtividade e aumentando sua competitividade.  

b) o estabelecimento de cotas de produção para solucionar a crise de superprodução, e 
consequentemente, a desvalorização.  

c) o controle dos preços do produto no mercado internacional, forçando-os para baixo e propiciando 
a difusão do seu consumo. 

d) a limitação dos empréstimos governamentais concedidos aos cafeicultores, como mecanismo de 
equilibrar a relação produção/consumo. 

e) a valorização artificial do café, por meio da intervenção do poder central, que garantia a permanente 
compra dos excedentes.  
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9. Desgraçado processo que escamoteia as tradições saudáveis e repousantes. O ‘café’ de antigamente 

era uma pausa revigorante na alucinação da vida cotidiana. Alguém dirá que nem tudo era paz nos 

cafés de antanho, que havia muita briga e confusão neles. E daí? Não será por isso que lamento seu 

desaparecimento do Rio de Janeiro. Hoje, se houver desaforo, a gente o engole calado e humilhado. Já 

não se pode nem brigar. Não há clima nem espaço. 

ALENCAR, E. Os cafés do Rio. In: GOMES, D. Antigos cafés do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Kosmos, 1989 (adaptado).  

 

O autor lamenta o desaparecimento dos antigos cafés pelo fato de estarem relacionados com:  

a) a economia da República Velha, baseada essencialmente no cultivo do café.  

b) a ócio (“pausa revigorante”) associado ao escravismo que mantinha a lavoura cafeeira.  

c) a especulação imobiliária, que diminuiu o espaço disponível para esse tipo de estabelecimento. 

d) a aceleração da vida moderna, que tornou incompatíveis com o cotidiano tanto o hábito de “jogar 
conversa fora” quanto as brigas. 

e) o aumento da violência urbana, já que as brigas, cada vez mais frequentes, levaram os cidadãos a 
abandonarem os cafés do Rio de Janeiro.  

 

10. É difícil encontrar um texto sobre a Proclamação da República no Brasil que não cite a afirmação de 

Aristides Lobo, no Diário Popular de São Paulo, de que “o povo assistiu àquilo bestializado”. Essa versão 

foi relida pelos enaltecedores da Revolução de 1930, que não descuidaram da forma republicana, mas 

realçaram a exclusão social, o militarismo e o estrangeirismo da fórmula implantada em 1889. Isto 

porque o Brasil brasileiro teria nascido em 1930. 
MELLO, M. T. C. A república consentida: cultura democrática e científica no final do Império. Rio de Janeiro: FGV, 2007 

(adaptado).  

O texto defende que a consolidação de uma determinada memória sobre a Proclamação da República 

no Brasil teve, na Revolução de 1930, um de seus momentos mais importantes. Os defensores da 

Revolução de 1930 procuraram construir uma visão negativa para os eventos de 1889, porque esta era 

uma maneira de:  

a) valorizar as propostas políticas democráticas e liberais vitoriosas.  

b) resgatar simbolicamente as figuras políticas ligadas à Monarquia.  

c) criticar a política educacional adotada durante a República Velha. 

d) legitimar a ordem política inaugurada com a chegada desse grupo ao poder. 

e) destacar a ampla participação popular obtida no processo da Proclamação.  
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Gabarito 
 

1. E 

A economia do café, como base das exportações brasileiras, necessitava de uma infraestrutura bem 

desenvolvida para acompanhar o ritmo das vendas, logo, no período republicano, com o fortalecimento 

das oligarquias de café, um maior investimento em ferrovias, pequenas indústrias e infraestrutura foi 

realizado. 

 

2. E 

A Constituição de 1891 ainda marca um voto censitário, impedindo, por exemplo, que mulheres 

pudessem votar. 

 

3. A 

Para garantir a eleição de políticos aliados, os coronéis realizavam em seus “currais” todos os tipos de 

manobras possíveis, como ameaças, uso da violência, compra de votos etc.  

 

4. D 

A revolta liderada por João Cândido ocorreu no RJ, sendo motivada pela exigência de marinheiros negros 

pelo fim dos castigos físicos ainda persistentes na marinha. 

 

5. B 

O movimento tenentista denunciava a política “viciada” que existia no Brasil, com acordos, compras de 

votos, currais manutenção de poderes oligárquicos. Os tenentes desejavam principalmente mudanças 

nesse sistema político. 

 

6. D 

Sérgio Buarque, Caio Prado Júnior e Gilberto Freyre realizaram interpretações do Brasil que destoavam 

da produção intelectual realizada até a década de 1930, analisando a miscigenação, a formação histórica 

brasileira como civilização e o desenvolvimento da economia do país. 

 

7. A 

A manutenção do voto aberto era fundamental para o funcionamento dos currais eleitorais como base 

de todo o sistema de eleições durante a primeira república. O voto aberto era mais fácil de ser manipulado 

e comprado, garantindo a eleição de políticos repetidos. 

 

8. E 

Os próprios cafeicultores que detinham o poder político do Estado brasileiro utilizavam a máquina pública 

para continuar garantindo os seus lucros, comprando sacas excedentes e mantendo o preço sempre em 

alta. 

 

9. D 

O início do século XX marca o período da Belle Époque carioca, com a modernização da cidade a 

consequente aceleração da vida, tornando o tempo muito mais curto. Hábitos antigos como sentar em 

um café, conversar por horas, ler um jornal na praça ou caminhar pela cidade se perdiam cada vez mais 

na agitação da capital. 
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10. D 

Para garantir que as oligarquias paulistas não retornassem ao poder e reforçar a revolução de 1930 como 

algo positivo para o país, políticos e intelectuais ligados a Vargas construíram um pensamento 

pessimista sobre a primeira república, nomeando-a como república velha.  
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UNIFESP 

 

Resumo  

 

O vestibular da UNIFESP 

 

UNIFESP: Entendendo o vestibular “misto” 

Apesar do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) ser uma das maiores provas classificatórias do país, 

algumas universidade realizam vestibulares internos para a complementação da nota, garantindo o ingresso 

de forma “mista”. Assim, a Universidade Federal de São Paulo, UNIFESP, realiza a seguinte estratégia para 

alguns cursos, são eles:  

• Ciências Biológicas (Campus Diadema) 

• Engenharia Química (Campus Diadema) 

• Ciências Biológicas (Campus São Paulo) 

• Fonoaudiologia (Campus São Paulo) 

• Medicina (Campus São Paulo) 

Nesse sentido, é importante conhecer as habilidades específicas da prova, da mesma forma que se deve 

entender o funcionamento dela. Diferentemente de outros vestibulares regionais do estado de São Paulo, a 

UNIFESP não cobra leitura obrigatória, mas exige grande compreensão na parte de literatura. Vejamos abaixo, 

com a ajuda dos exercícios, como é cobrada essa segunda parte do vestibular. 
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Exercícios 

 

Leia o poema “Sou um evadido”, do escritor português Fernando Pessoa, para responder às questões de 01 
a 03. 
 
Sou um evadido. 

Logo que nasci 

Fecharam-me em mim, 

Ah, mas eu fugi. 

Se a gente se cansa 

Do mesmo lugar, 

Do mesmo ser 

Por que não se cansar? 

Minha alma procura-me 

Mas eu ando a monte1, 

Oxalá que ela 

Nunca me encontre. 

Ser um é cadeia, 

Ser eu é não ser. 

Viverei fugindo 

Mas vivo a valer. 

 
(Obra poética, 1997.) 

 
1 “andar a monte”: andar fugido das autoridades. 

 

1. A fuga retratada no poema é uma fuga 

a) do anonimato. 

b) da identidade. 

c) da multiplicidade. 

d) da sociedade. 

e) da aparência. 
 

2. O eu lírico expressa um desejo em: 

a) “Ser eu é não ser.” (4a estrofe) 

b) “Ah, mas eu fugi.” (1a estrofe) 

c) “Logo que nasci / Fecharam-me em mim,” (1a estrofe) 

d) “Minha alma procura-me / Mas eu ando a monte, (3a estrofe) 

e) “Oxalá que ela / Nunca me encontre.” (3a estrofe) 
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3. O eu lírico inclui o leitor em sua argumentação 

a) na terceira estrofe, apenas. 

b) na primeira estrofe, apenas. 

c) na quarta estrofe, apenas. 

d) na segunda estrofe, apenas. 

e) na segunda e na terceira estrofes. 
 

 
Leia o poema para responder às questões de números 04 a 05. 
Mau despertar 
Saio do sono como 
de uma batalha 
travada em 
lugar algum 
Não sei na madrugada 
se estou ferido 
se o corpo 
tenho 
riscado 
de hematomas 
Zonzo lavo 
na pia 
os olhos donde 
ainda escorrem 
uns restos de treva 

(Ferreira Gullar. Muitas vozes, 2013.) 

 

4. A leitura do poema permite inferir que 

a) o despertar do eu lírico apaga as más lembranças da madrugada. 

b) a noite é problema para o eu lírico, perturbado mais física que mentalmente. 

c) o eu lírico atribui o seu mau despertar a uma noite de difícil sono. 

d) o eu lírico encontra na noite difícil uma forma de enfrentar seus medos. 

e) o mau despertar acentua as feridas e as dores que perturbam o eu lírico 
 
 

5. Analisando-se as três estrofes do poema, atribui-se a cada uma os seguintes sentidos, 
respectivamente, 

a) a lembrança do sono – as consequências do mau sono – a libertação da noite mal dormida. 

b) a consciência do despertar – as hipóteses acerca do sono – a tentativa de se restaurar. 

c) a expectativa com o despertar – a certeza da noite mal dormida – a certeza de um dia ruim. 

d) a causa do sono conturbado – a possibilidade de recuperação – a ansiedade pela melhora. 

e) a renovação ao despertar – a possibilidade de enfrentar o mau sono – a busca por um dia melhor. 
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6. É preciso ler esse livro singular sem a obsessão de enquadrá-lo em um determinado gênero literário, o 
que implicaria em prejuízo paralisante. Ao contrário, a abertura a mais de uma perspectiva é o modo 
próprio de enfrentá-lo. A descrição minuciosa da terra, do homem e da luta situa-o no nível da cultura 
científica e histórica. Seu autor fez geografia humana e sociologia como um espírito atilado poderia 
fazê-las no começo do século, em nosso meio intelectual, então avesso à observação demorada e à 
pesquisa pura. Situando a obra na evolução do pensamento brasileiro, diz lucidamente o crítico Antonio 
Candido: “Livro posto entre a literatura e a sociologia naturalista, esta obra assinala um fim e um 
começo: o fim do imperialismo literário, o começo da análise científica aplicada aos aspectos mais 
importantes da sociedade brasileira (no caso, as contradições contidas na diferença de cultura entre 
as regiões litorâneas e o interior).” 

 
(Alfredo Bosi. História concisa da literatura brasileira, 1994. Adaptado.) 

O excerto trata da obra 

a) Capitães da areia, de Jorge Amado. 

b) O cortiço, de Aluísio de Azevedo. 

c) Grande sertão: veredas, de Guimarães Rosa. 

d) Vidas secas, de Graciliano Ramos. 

e) Os sertões, de Euclides da Cunha. 
 

 

Leia o trecho inicial do conto “A doida”, de Carlos Drummond de Andrade, para responder às questões 
de 07 e 08. 

 
A doida habitava um chalé no centro do jardim maltratado. E a rua descia para o córrego, onde os 

meninos costumavam banhar-se. Era só aquele chalezinho, à esquerda, entre o barranco e um chão 

abandonado; à direita, o muro de um grande quintal. E na rua, tornada maior pelo silêncio, o burro que 

pastava. Rua cheia de capim, pedras soltas, num declive áspero. Onde estava o fiscal, que não mandava 

capiná-la?  

Os três garotos desceram manhã cedo, para o banho e a pega de passarinho. Só com essa intenção. 

Mas era bom passar pela casa da doida e provocá-la. As mães diziam o contrário: que era horroroso, 

poucos pecados seriam maiores. Dos doidos devemos ter piedade, porque eles não gozam dos 

benefícios com que nós, os sãos, fomos aquinhoados. Não explicavam bem quais fossem esses 

benefícios, ou explicavam demais, e restava a impressão de que eram todos privilégios de gente adulta, 

como fazer visitas, receber cartas, entrar para irmandades. E isso não comovia ninguém. A loucura 

parecia antes erro do que miséria. E os três sentiam-se inclinados a lapidar1 a doida, isolada e agreste 

no seu jardim.  

Como era mesmo a cara da doida, poucos poderiam dizê-lo. Não aparecia de frente e de corpo inteiro, 

como as outras pessoas, conversando na calma. Só o busto, recortado numa das janelas da frente, as 

mãos magras, ameaçando. Os cabelos, brancos e desgrenhados. E a boca inflamada, soltando 

xingamentos, pragas, numa voz rouca. Eram palavras da Bíblia misturadas a termos populares, dos 

quais alguns pareciam escabrosos, e todos fortíssimos na sua cólera.  

Sabia-se confusamente que a doida tinha sido moça igual às outras no seu tempo remoto (contava 

mais de sessenta anos, e loucura e idade, juntas, lhe lavraram o corpo). Corria, com variantes, a história 

de que fora noiva de um fazendeiro, e o casamento uma festa estrondosa; mas na própria noite de 

núpcias o homem a repudiara, Deus sabe por que razão. O marido ergueu-se terrível e empurrou-a, no 

calor do bate- -boca; ela rolou escada abaixo, foi quebrando ossos, arrebentando- se. Os dois nunca 

mais se veriam. Já outros contavam que o pai, não o marido, a expulsara, e esclareciam que certa 

manhã o velho sentira um amargo diferente no café, ele que tinha dinheiro grosso e estava custando a 

morrer – mas nos racontos2 antigos abusava-se de veneno. De qualquer modo, as pessoas grandes 

não contavam a história direito, e os meninos deformavam o conto. Repudiada por todos, ela se fechou 
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naquele chalé do caminho do córrego, e acabou perdendo o juízo. Perdera antes todas as relações. 

Ninguém tinha ânimo de visitá-la. O padeiro mal jogava o pão na caixa de madeira, à entrada, e 

eclipsava-se. Diziam que nessa caixa uns primos generosos mandavam pôr, à noite, provisões e roupas, 

embora oficialmente a ruptura com a família se mantivesse inalterável. Às vezes uma preta velha 

arriscava- se a entrar, com seu cachimbo e sua paciência educada no cativeiro, e lá ficava dois ou três 

meses, cozinhando. Por fim a doida enxotava-a. E, afinal, empregada nenhuma queria servi-la. Ir viver 

com a doida, pedir a bênção à doida, jantar em casa da doida, passaram a ser, na cidade, expressões 

de castigo e símbolos de irrisão.  

Vinte anos de uma tal existência, e a legenda está feita. Quarenta, e não há mudá-la. O sentimento de 

que a doida carregava uma culpa, que sua própria doidice era uma falta grave, uma coisa aberrante, 

instalou-se no espírito das crianças. 

E assim, gerações sucessivas de moleques passavam pela porta, fixavam cuidadosamente a vidraça e 

lascavam uma pedra. A princípio, como justa penalidade. Depois, por prazer. Finalmente, e já havia 

muito tempo, por hábito. Como a doida respondesse sempre furiosa, criara-se na mente infantil a ideia 

de um equilíbrio por compensação, que afogava o remorso.  

Em vão os pais censuravam tal procedimento. Quando meninos, os pais daqueles três tinham feito o 

mesmo, com relação à mesma doida, ou a outras. Pessoas sensíveis lamentavam o fato, sugeriam que 

se desse um jeito para internar a doida. Mas como? O hospício era longe, os parentes não se 

interessavam. E daí – explicava-se ao forasteiro que porventura estranhasse a situação – toda cidade 

tem seus doidos; quase que toda família os tem. Quando se tornam ferozes, são trancados no sótão; 

fora disto, circulam pacificamente pelas ruas, se querem fazê-lo, ou não, se preferem ficar em casa. E 

doido é quem Deus quis que ficasse doido... 

Respeitemos sua vontade. Não há remédio para loucura; nunca nenhum doido se curou, que a cidade 

soubesse; e a cidade sabe bastante, ao passo que livros mentem. 
(Contos de aprendiz, 2012.) 

 

 

7. De acordo com o segundo parágrafo, 

a) os garotos, ao descerem a rua, tinham como principal objetivo provocar a doida. 

b) as explicações dadas pelas mães para condenar as provocações à doida não comoviam os 
garotos. 

c) as provocações dos garotos à doida não comoviam ninguém. 

d) as mães, apesar de dizerem o contrário, consideravam as provocações dos seus filhos à doida uma 
mera brincadeira. 

e) as mães, por considerarem a doida responsável por sua loucura, não repreendiam seus filhos. 
 
 

8. “Corria, com variantes, a história de que fora noiva de um fazendeiro, e o casamento uma festa 
estrondosa; mas na própria noite de núpcias o homem a repudiara, Deus sabe por que razão. (4o 
parágrafo)  

 
Ao empregar a expressão “Deus sabe por que razão”, o narrador reforça, em relação à história 
divulgada, o seu caráter 

a) fantasioso. 

b) dramático. 

c) religioso. 

d) incerto. 

e) popular. 
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9. É com base no mito da Arcádia que erguem suas doutrinas: destruindo a “hidra do mau gosto”, os 

árcades procuram realizar obra semelhante à dos clássicos antigos. Daí a imitação dos modelos 

greco-latinos ser a primeira característica a considerar na configuração da estética arcádica. 
(Massaud Moisés. A literatura portuguesa, 1992. Adaptado.) 

 

A “hidra do mau gosto” mencionada no texto refere-se ao estilo 

a) renascentista. 

b) pré-romântico. 

c) neoclássico. 

d) barroco. 

e) medieval. 

 
 

10. Leia os versos de Cecília Meireles, extraídos do poema Epigrama n.º 8. 
 

Encostei-me a ti, sabendo bem que eras somente onda.  
Sabendo bem que eras nuvem, depus a minha vida em ti.  
Como sabia bem tudo isso, e dei-me ao teu destino frágil, 
fiquei sem poder chorar, quando caí. 

 
O eu lírico reconhece que a pessoa em quem depôs sua vida representava 

a) uma relação incerta, por isso os desenganos vividos seriam inevitáveis. 

b) um sentimento intenso, por isso tinha certeza de que não sofreria. 

c) um caso de amor passageiro, por isso se sentia enganado. 

d) uma angústia inevitável, por isso seria melhor aquele amor. 

e) uma opção equivocada, por isso sempre teve medo de amar 
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Gabarito 

 

1. B 

A 1ª e 3ª estrofes demonstram a fuga identitária do eu lírico. Assim, consegue ser identificada 

representações para tal.  

 

2. E 

“Oxalá”, por ser uma interjeição de modo invocativo, exprime essa relação de desejar que algo aconteça. 

Ademais, o verbo (quando no modo subjuntivo), não apresenta valor de certeza, mas sim de hipótese, 

caracterizando a vontade do eu-lírico.  

 

3. D 

É possível pereceber a presença do leitor na fala do eu-lírico com o termo informal no plural “se A GENTE 

se cansa”, configurando seus sentimentos para o interlocutor.  

 

4. C 

O “mau despertar”, desenvolve uma difícil noite dormida, que se compara com a “batalha” apresentada 

na estrofe.  

 

5. B 

Os verbos destacam a certeza de um despertar inóspito, fato que se relaciona com todo o contexto do 

poema. Sendo assim, compreende-se que o eu-lírico desenvolve os pensamentos perturbadores por meio 

do sono.  

 

6. E 

O texto não literário mapeia as relações entre a obra e a realidade vista em Euclides da Cunha, na obra 

Os Sertões. Classificando o homem, a terra e a luta, ele discorre sobre a genialidade do texto, assim como 

do autor. 

 

7. B 

De acordo com a narrativa, ainda que personagens mais velhos recriminassem a agressão, achavam 

bom passar pela casa da “doida” para realizaar provocações. Assim, há uma relação paradoxal entre a 

fala das mães e a mudança de atitude nos pequenos.  

 

8. D 

A expressão “Deus sabe por que razão” interliga-se à narrativa pelo fato de ninguém saber o real contexto, 

deixando a verdade incoerente.  

 

9. D 

A referência à Hidra, personagem da mitologia, representa o contexto da poesia barroca.  

 

10. A 

As imagens, que representam a “onda” e a “nuvem”, sugerem a incerteza da relação descrita pelo eu-

lírico, que se mostra na dificuldade de se entregar a alguém.  



 
 

 

 

1 

Matemática 
 

Revisão de análise combinatória 
 

Exercícios 

 

1. Oito amigos decidiram brincar de telefone. Para isso, dispuseram-se em um terreno de modo que cada 

um estivesse no vértice de um octógono regular de lado medindo 20 metros 

 

Decidiram montar os telefones utilizando barbante e copos descartáveis.  

 

Cada telefone, que é intransferível, liga apenas dois dos amigos e é formado por dois copos, que não 

podem estar em dois telefones simultaneamente, e um barbante. Para que todos possam falar com 

todos através de um telefone desses, incluindo os amigos em vértices consecutivos, quantos 

telefones eles precisarão confeccionar?  

a) 20 

b) 28 

c) 12 

d) 10 

e) 8 

 

2. Vinte times de futebol disputam a Série A do Campeonato Brasileiro, sendo seis deles paulistas. Cada 

time joga duas vezes contra cada um dos seus adversários.  A porcentagem de jogos nos quais os dois 

oponentes são paulistas é 

a) menor que 7% 

b) maior que 7% mas menor que 10% 

c) maior que 10% mas menor que 13% 

d) maior que 13% mas menor que 16% 

e) maior que 16% 
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3. Diz-se que um inteiro positivo com 2  ou mais algarismos é “crescente”, se cada um desses algarismos,  

a partir do segundo, for maior que o algarismo que o precede. Por exemplo, o número 134789  é 

“crescente” enquanto que o número 2435  não é “crescente”. Portanto, o número de inteiros positivos 

“crescentes” com 5 algarismos é igual a  

a) 122     

b) 124     

c) 126     

d) 128     

e) 130     
 

4. Um ovo de brinquedo contém no seu interior duas figurinhas distintas, um bonequinho e um docinho. 
Sabe-se que na produção desse brinquedo, há disponível para escolha 20  figurinhas, 10  bonequinhos 

e 4  docinhos, todos distintos. O número de maneiras que se pode compor o interior desse ovo de 
brinquedo é  

a) 15.200     

b) 7.600     

c) 3.800     

d) 800     

e) 400     
 
 

5. Certo departamento de uma empresa tem como funcionários exatamente oito mulheres e seis homens. 

A empresa solicitou ao departamento que enviasse uma comissão formada por três mulheres e dois 

homens para participar de uma reunião. O departamento pode atender à solicitação de _____ maneiras 

diferentes. 

a) 840.  

b) 720.  

c) 401.  

d) 366.  

e) 71 
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6. Doze pontos são assinalados sobre quatro segmentos de reta de forma que três pontos sobre três 

segmentos distintos nunca são colineares, como na figura. 

 

 
 

O número de triângulos distintos que podem ser desenhados com os vértices nos pontos assinalados 
é  

a) 200.     

b) 204.     

c) 208.     

d) 212.     

e) 220.     
 
 

7. Considere o conjunto de números naturais {1,2, ..., 15}. Formando grupos de três números distintos 

desse conjunto, o número de grupos em que a soma dos termos é ímpar é 

a) 168 

b) 196 

c) 224 

d) 227 

e) 231 
 
 

8. Anagrama é a reordenação de letras de uma palavra para formar outras palavras 

a) Quantos são os anagramas da palavra paralela ? 

b) Quantos são os anagramas da palavra paralela  que começam e terminam com a mesma letra? 
 
 
 

9. O casal de cães King e Queen têm dois filhotes: Valente e Formosa. Os quatro cães deverão ser 

distribuídos para três petshops e nenhum dos pais (King ou Queen) poderá ficar na mesma petshop de 

qualquer filhote. Não há a exigência de que toda petshop receba pelo menos um cão. 

De quantas maneiras diferentes pode ser feita essa distribuição?  
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10. Considere no plano cartesiano o seguinte conjunto de 13  pontos: 

 

A {( 3, 0), ( 2, 0), ( 1, 0), (0, 0), (1, 0), (2, 0), (3, 0), (0, 3), (0, 2), (0, 1), (0,1), (0, 2), (0, 3), }.= − − − − − −  

 

a) Quantos são os triângulos cujos vértices pertencem ao conjunto A?  

b) Quantos são os triângulos com vértices em A  e dois de seus vértices sobre o eixo das 
ordenadas?  
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Exercícios 

 
1.  B 

 

 

2.  B 

 

 

3.  C 

Como cada escolha de 5  algarismos dentre 1, 2, , 9  corresponde a um único número crescente, segue 

que a resposta é 

9 9!
126.

5 5! 4!

 
= = 

 
   

 

4.  B 

Há 
20 20!

190
2 2! 18!

 
= = 

 
 modos de escolher 2  figurinhas, 10  maneiras de escolher um bonequinho e 4  

modos de escolher um docinho. Portanto, pelo Princípio Multiplicativo, segue que a resposta é 

190 10 4 7600.  =  

 

5.  A 
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6.  D 

Há 
12 12!

220
3 3! 9!

 
= = 

 
 maneiras de escolher três pontos quaisquer. Dentre essas possibilidades,  

devemos descontar aquelas em que não se pode formar um triângulo. Temos dois segmentos de reta 

que apresentam quatro pontos cada um, resultando, portanto, em 
4

2 2 4 8
3

 
 =  = 
 

 possibilidades. 

A resposta é 220 8 212.− =   
 
7.  C 

No conjunto há 7 números pares e 8 números ímpares. Para que a soma de termos seja ímpar temos dois 

casos: 
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8.   

a) 

  

b) 

 

Logo o total será: 120 + 360 = 480 

 

9.    

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

1ª opção K ; Q ; V F 3! 6

2ª opção K Q ; V ; F 3! 6 6 6 6 18 maneiras

3ª opção K Q ; V F ; nenhum 3! 6

 +  =

 +  =  + + =

 + +  =
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10.    

a) O número total de triângulos será o número total de combinações possíveis de pontos três a três, 

menos o número de combinações de pontos colineares. Assim, pode-se escrever: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

13
3

7
3

7
3

7
3

13! 13 12 11
nº total C 286

3! 10! 3 2

Pontos colineares sobre eixo y 0, 3 , 0, 2 , 0, 1 , 0,1 , 0,2 , 0,3 , 0,0 C

Pontos colineares sobre eixo x 3,0 , 2,0 , 1,0 , 1,0 , 2,0 , 3,0 , 0,0 C

7! 7 6 5
Pontos colineares 2 C 2 2

3! 4!

 
 = = =

 

= − − − 

= − − − 

 
  =  = 


70

3 2

nº de t riângulos 286 70 216

=


= − =

   

 

b) Todos os pontos do conjunto dado estão sobre um dos eixos do plano cartesiano. Assim, se dois 

vértices estão sobre o eixo y,  então o terceiro vértice está necessariamente sobre o eixo x  

(considerando o conjunto dado). O número total de escolhas de dois pontos sobre o eixo y  será: 

7
2

7! 7 6
C 21

2! 5! 2


= = =
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Revisão de probabilidade 

 

Exercícios 

 

1. Em um programa de televisão, será sorteado um dos participantes para executar determinada tarefa. 

Sabe-se que, entre os participantes, 4  são homens, 6  são mulheres e uma mulher recebeu imunidade 

e não poderá participar do sorteio. Colocando-se os nomes dos participantes que serão sorteados em 

uma urna e retirando-se um deles ao acaso, a probabilidade de que seja uma mulher é de  

a) 

1

2     

b) 

1

5     

c) 

3

5     

d) 

1

9     

e) 

5

9     
 

 
 

2. Uma seta aponta para a posição zero no instante inicial. A cada rodada, ela poderá ficar no mesmo 

lugar ou mover‐se uma unidade para a direita ou mover‐se uma unidade para a esquerda, cada uma 

dessas três possibilidades com igual probabilidade. 

 

 
 

Qual é a probabilidade de que, após 5  rodadas, a seta volte à posição inicial?  

a)  

1

9     

b) 

17

81     

c) 

1

3     

d) 

51

125     

e) 

125

243     
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3. Lançando-se determinada moeda tendenciosa, a probabilidade de sair cara é o dobro da probabilidade 

de sair coroa. Em dois lançamentos dessa moeda, a probabilidade de sair o mesmo resultado é igual a  

a) 1 2.     

b) 5 9.     

c) 2 3.     

d) 3 5.     
 
 

4. Considere os números naturais de 1 até 100.  Escolhido ao acaso um desses números, a probabilidade 

de ele ser um quadrado perfeito é  

a) 

1
.

10     

b) 

4
.

25     

c) 

3
.

10     

d) 

1
.

2     

e) 

9
.

10     
 
 

5. Cláudia, Paulo, Rodrigo e Ana brincam entre si de amigo-secreto (ou amigo-oculto). Cada nome é escrito 
em um pedaço de papel, que é colocado em uma urna, e cada participante retira um deles ao acaso. 
A probabilidade de que nenhum participante retire seu próprio nome é  

a) 

1

4     

b) 

7

24     

c) 

1

3     

d) 

3

8     

e) 

5

12     
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6. Em um experimento probabilístico, Joana retirará aleatoriamente 2  bolas de uma caixa contendo bolas 
azuis e bolas vermelhas. Ao montar-se o experimento, colocam-se 6  bolas azuis na caixa.  

 

Quantas bolas vermelhas devem ser acrescentadas para que a probabilidade de Joana obter 2  azuis 

seja 
1

?
3

  

a) 2     

b) 4     

c) 6     

d) 8     

e) 10     
 
 
7. Em um grupo de 500 estudantes, 90 estudam Química, 160 estudam Biologia e 20 estudam Química e 

Biologia. Se um aluno é escolhido ao acaso, assinale o que for correto.  

(01) A probabilidade de que ele estude Química ou Biologia é de 0,46.  

(02) A probabilidade de que ele não estude Química nem Biologia é de 0,54.  

(04) A probabilidade de que ele estude Química e Biologia é de 0,04.  

(08) A probabilidade de que ele estude somente Química é de 0,16.  

Soma (      ) 

 
 

8. Um professor colocou em uma pasta 36  trabalhos de alunos, sendo 21  deles de alunos do 1º ano e 

os demais de alunos do 2º ano. Retirando-se aleatoriamente 2  trabalhos dessa pasta, um após o outro, 

a probabilidade de os dois serem de alunos de um mesmo ano é  

a) 

1

2     

b) 

1

3     

c) 

1

4     

d) 

1

5     

e) 

1

6     
 
 

9. Temos um baralho comum, com 52  cartas, das quais 4  são ases. 

a) Tiramos uma carta ao acaso. Qual é a probabilidade de que ela seja um ás? 

b) Tiramos (do baralho completo) 5  cartas (simultaneamente). Qual é a probabilidade de que, entre 

essas cartas, não haja nenhum ás?  
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10. Renato e Alice fazem parte de um grupo de 8  pessoas que serão colocadas, ao acaso, em fila. Calcule 

a probabilidade de haver exatamente 4  pessoas entre Renato e Alice na fila que será formada. 
 

Generalize uma fórmula para o cálculo da probabilidade do problema descrito acima com o mesmo 

grupo de "8  pessoas”, trocando "4  pessoas” por "m  pessoas”, em que 1 m 6.   A probabilidade 

deverá ser dada em função de m.   
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Gabarito 

 

1. E 

 

 

2. B 

Sejam E, O  e D,  respectivamente, os movimentos: uma unidade para a esquerda, ficar no mesmo lugar 

e uma unidade para a direita. Assim, os casos favoráveis săo: OOOOO,  DEOOO  e DDEEO.   

 

O evento OOOOO  ocorre com probabilidade 
5

1 1
,

3 243

 
= 

 
 o evento DEOOO  ocorre com probabilidade 

3
5! 1 1 1 20

3! 3 3 3 243

 
   = 

 
 e o evento DDEEO  ocorre com probabilidade 

2 2
5! 1 1 1 30

.
2! 2! 3 3 3 243

   
   =   

    
  

 
Portanto, a resposta é  

1 20 30 51

243 243 243 243

17
.

81

+ + =

=

   

 

3. B 

Se c  denota cara e k  denota coroa, então = P(c) 2 P(k).  Ademais, temos 

+ =   + =

 =

P(c) P(k) 1 2 P(k) P(k) 1

1
P(k) .

3

 

 

Logo, vem =
2

P(c)
3

 e, portanto, a probabilidade pedida é igual a 

 +  =
1 1 2 2 5

.
3 3 3 3 9

   

 

 

4. A 

No conjunto  1, 2, 3, 4, ..., 98, 99,100  há os quadrados perfeitos 1, 4, 9,16, 25, 36, 49, 64, 81 e 100.  

Assim, sendo P  a probabilidade pedida, temos: 

10
P

100

1
P

10

=

=
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5. D 

Supondo que a sequência ACPR  represente a opção na qual todos os amigos retiram o próprio nome e 

sabendo que o total de permutações para os quatro amigos é 24  4(P 4! 24),= =  pode-se contar o 

número de permutações caóticas da sequência com a ajuda de um diagrama de árvore: 

 
 

Logo, de um total de 24  permutações, em 9  delas nenhum participante retire seu próprio nome. A 

probabilidade será de: 9 3 .
24 8

=   

 

6. B 

Seja n  o número de bolas vermelhas que deverão ser colocadas na caixa. Desse modo, como o número 

de casos favoráveis é 
6

2

 
 
 

 e o número de casos possíveis é 
n 6

,
2

+ 
 
 

 temos 

 

2

6 6!

21 1 2! 4!

(n 6)!n 63 3

2! (n 4)!2

n 11n 60 0

n 4.

 
 

 
=  =

++ 
   + 

 + − =

 =

   

  



 
 

 

 

7 

Matemática 
 

7.   

 

 

8. A 

Poderão ser escolhidos dois trabalhos do primeiro ano ou dois trabalhos de segundo ano. Portanto, a 

probabilidade P  pedida será dada por: 

21 20 15 14
P

36 35 36 35

35 (12 6)
P

36 35

18
P

36

1
P

2

=  + 

 +
=



=

=
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9.  

 
a)  

4 1
P(x) 0,0769 7,69%

52 13
= = = =

  
 
 

b) Calculando: 
5
48

5
52

C 48! 47! 48 47 46 45 44 43! 47! 47 46 45 44
P(x)

52! 43! 52 51 50 49 48 47! 43! 52 51 50 49C

         
= = = =

         
 

 

 

10.   
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Cônicas 

 

Resumo 

 

Parábola 

Parábola é o lugar geométrico dos pontos do plano que distam igualmente de uma reta fixa d, chamada 

diretriz, e de um ponto fixo F, não pertencente à diretriz, chamado foco. 

 

Elementos de uma parábola 

 

 

Eixo de simetria coincide com o eixo x 

 

 

 



 
 

 

 

2 

Matemática 

 

Eixo de simetria coincide com o eixo y 

 

 

 

Equação da parábola na forma explícita 

 

 

Hipérbole 

Hipérbole é o lugar geométrico dos pontos P(x, y) de um plano tal que a diferença (em módulo) de suas 

distâncias a dois pontos fixos F1 e F2 é constante (2a < 2c), com F1 F2 = 2c. 

 

Elementos de uma Hipérbole 
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Eixo de simetria coincide com o eixo x 

 

 

 

● Considerando o centro O (x0, y0) 

 

 

 

Eixo de simetria coincide com o eixo y 

 

 

● Considerando o centro O (x0, y0) 
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Elipse 

Elipse é o conjunto de todos os pontos de um plano cuja soma das distâncias a dois pontos fixos desse plano 

é constante. 

 

Elementos de uma elipse 

 

 

Focos: são os pontos F1 e F2. 

Distância focal: é a distância 2c entre os focos. 

Centro: é o ponto médio C do segmento F1F2. 

Eixo maior: é o segmento A1A2 de comprimento 2a. 

Eixo menor: é o segmento B1B2 de comprimento 2b e perpendicular a A1A2  no seu ponto médio. 

 

Pela figura, vemos que a² = b² + c². Esta igualdade mostra que b < a e c < a.  

 

Excentricidade: é o número real   ( 0 < e < 1 ) 

Obs..: A excentricidade é responsável pela “forma” da elipse: elipses com excentricidade perto de 0 são 

aproximadamente circulares, enquanto que elipses com excentricidade próxima de 1 são “achatadas”. 
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Equação Reduzida 

Eixo maior é paralelo ao eixo x: 

 

 

 

Eixo maior é paralelo ao eixo y: 
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Exercícios 

 

1. No plano cartesiano, os focos F1 e  F2 da elipse 𝛼 =
𝑥2

36
+

𝑦2

32
= 1 são pontos diametralmente 

opostos da circunferência λ e coincidem com as extremidades do eixo real de uma hipérbole equilátera 

β. É INCORRETO afirmar que 

a) α ∩β ∩ λ = ∅ 

b)  λ ∩β = { F1, F2} 

c) α ∩β = {A ,B ,C, D } , sendo A, B, C, D pontos distintos.  

d) α ∩ λ ≠ ∅ 

 

 

2. Uma hipérbole tem focos F1 (-5,0) e F2 (5,0) e passa pelos pontos P(3,0) e Q(4,y), com y>0. O triângulo 

com vértices em F1, P e Q tem área igual a 

a) 
16√7

3
 

b) 
16√7

5
 

c) 
32√7

3
 

d) 
8√7

3
 

e) 
8√7

5
 

 

3. A equação 
𝑥2

144
+

𝑦2

225
= 1 representa uma: 

a) Elipse com focos em (0. 9) e (0, -9) 

b) Circunferência de raio igual 9. 

c) Parábola. 

d) Hipérbole. 

e) Elipse com centro em [12, 15] 
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4. Com relação as equações abaixo, podemos afirmar que: 

 

 

 

a) As elipses têm centros coincidentes. 

b) As elipses têm a mesma distância focal. 

c) As elipses têm a mesma excentricidade. 

d) As elipses têm focos sobre o eixo das abcissas. 

e) O eivo maior de uma delas é o dobro do eixo menor da outra. 

 

 

5. Uma figura mostra um plano cartesiano no qual foi traçada uma elipse com eixos paralelos aos eixos 

coordenados. 

 

Valendo-se das informações contidas neta representação, qual é a equação reduzida da elipse? 

a)   

b)  

c)  

d)  

e)  
  



 
 

 

 

8 

Matemática 

 

6. Um aluno desenhou, em um plano cartesiano, duas cônicas (elipse ou hipérbole), uma de excentricidade 

0,8 e outra de excentricidade 2,4, tendo ambas como foco o par de pontos (-12,0) e (12,0) . Qual 

alternativa está ERRADA?  

a) A cônica de excentricidade 0,8 é uma hipérbole.  

b) A cônica de excentricidade 2,4 passa pelo ponto (5,0).  

c) As cônicas descritas possuem quatro pontos em comum. 

d)   é uma equação para a cônica de excentricidade 0,8. 

e) A cônica de excentricidade 0,8 passa pelo ponto (0,9). 

 

7. A equação  , no plano xy, representa: 

a) Duas retas. 

b) Uma circunferência. 

c) Uma elipse. 

d) Uma hipérbole. 

e) Uma parábola. 

 

8. A solução gráfica do sistema de inequações  é a região sombreada em: 

a)  
b)  

c)  

 

d)  e)  
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9. A expressão  descreve a equação de um(a): 

a) Hipérbole. 

b) Parábola. 

c) Elipse. 

d) Circunferência. 

e) Reta. 

 
 

10. Sobre a curva  , assinale a alternativa correta. 

a) Seu centro é (-2, 1). 

b) A medida do seu eixo maior é 25. 

c) A medida do seu eixo menor é 9. 

d) A distância focal é 4. 

e) Sua excentricidade é 0,8. 
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Gabarito 

 

1. D 
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2. A 
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3. A 

 

 

4. C 
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5. B 

 

 

6. A 

 

a) ERRADA. A elipse é que possui excentricidade entre 0 e 1. 

b) CERTA. (5, 0) é um dos vértices da elipse.  

c) CERTA. Ver figura. 

d) CERTA. Pois 

 

e) CERTA. Pois o semi eixo menor da elipse mede 9. 
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7. D 

 

 

8. C 

 

 

9. D 

 

 

10. E 
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Geometria Analítica 

 

Exercícios 

 

1. Considere os segmentos de retas AB   e CD , onde A(0, 10),  B(2, 12),  C(-2, 3) e D(4, 3). O segmento

MN , determinado pelos pontos médios dos segmentos AB   e CD é dado pelos pontos M e N, 

pertencentes respectivamente a AB  e CD . Assinale a alternativa que corresponde corretamente a 

esses pontos.  

a) a)
1

,1
2

M
 
 
 

  e N(- 1, 3).  

b) M(-2, 10) e N(- 1, 3).  

c) M(1, - 2) e N(1, 3).  

d) M(1, 11) e N(1, 3). 

 

 

2. Um bairro de uma cidade foi planejado em uma região plana, com ruas paralelas e perpendiculares, 

delimitando quadras de mesmo tamanho. No plano de coordenadas cartesianas seguinte, esse bairro 

localiza-se no segundo quadrante, e as distâncias nos eixos são dadas em quilômetros. 

 
A reta de equação y = x + 4 representa o planejamento do percurso da linha do metrô subterrâneo que 

atravessará o bairro e outras regiões da cidade. No ponto P = (-5, 5), localiza-se um hospital público. A 

comunidade solicitou ao comitê de planejamento que fosse prevista uma estação do metrô de modo 

que sua distância ao hospital, medida em linha reta, não fosse maior que 5 km. 

Atendendo ao pedido da comunidade, o comitê argumentou corretamente que isso seria 

automaticamente satisfeito, pois já estava prevista a construção de uma estação no ponto. 

a) (–5, 0). 

b) (–3, 1). 

c) (–2, 1). 

d) (0, 4). 

e) (2, 6). 
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3. Se r e s são as retas perpendiculares, conforme esboçadas a seguir, determine a ordenada do ponto P, 

que é a interseção de r e s. 

 

 

 

4. No plano cartesiano da figura, feito fora de escala, o eixo x representa uma estrada já existente, os 

pontos A(8, 2) e B(3, 6) representam duas cidades e a reta r, de inclinação 45°, representa uma estrada 

que será construída. 

 

Para que as distâncias da cidade A e da cidade B até a nova estrada sejam iguais, o ponto C, onde a 

nova estrada intercepta a existente, deverá ter coordenadas 

a) 
1

,0
2

 
 
 

 

b) ( )1,0  

c) 
3

,0
2

 
 
 

 

d) ( )2,0  

e) 
5

,0
2
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5. Considere duas retas, r e s, passando pelo ponto (3; 1) e equidistantes da origem do plano cartesiano. 

Se a equação da reta r é y = 1, então a equação da reta s é:  

a) x + 3y + 2 = 0.  

b) 3x + y + 2 = 0.  

c) 3x – y – 2 = 0.  

d) 3x – 4y – 5 = 0.  

e) 3x – 4y + 1 = 0. 

 

 

6. Uma luminária foi instalada no ponto C(-5,10). Sabe-se que a circunferência iluminada por ela é 

tangente à reta que passa pelos pontos P(30,5) e Q(-30,-15). O comprimento da linha central do passeio 

correspondente ao eixo y, que é iluminado por essa luminária, é  

a) 10 m.  

b) 20 m.  

c) 30 m.  

d) 40 m.  

e) 50 m. 

 

 

7. Um círculo tangencia a reta r, como na figura abaixo. 

 

O centro do círculo é o ponto (7, 2) e a reta r é definida pela equação 3x – 4y + 12 = 0. A equação do 

círculo é:  

a) 
( ) ( )

2 2
7 2 25x y− + − =

  

b)  
( ) ( )

2 2
7 2 25x y+ + + =

 

c)  
( ) ( )

2 2
7 2 36x y− + + =

 

d) 
( ) ( )

2 2
7 2 36x y− + − =

 

e) 
( ) ( )

2 2
7 2 36x y+ + − =
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8. No plano cartesiano, os pontos A (1, 2) e B (–2, –2) são extremidades de um diâmetro de uma 

circunferência; essa circunferência intercepta o eixo das abscissas em dois pontos. Um deles é: 

a) ( )4,0   

b) 
7

,0
2

 
 
 

  

c) ( )3,0  

d) 
5

,0
2

 
 
 

 

e) ( )2,0  

 

 

9. Seja C a região do plano cartesiano definida pela desigualdade ( ) ( )
2 2

2 2 4x y− + −   e seja P a 

região definida por x ≥ 2 ou y ≥ 2. A área da região intersecção entre C e P é:  

a)    

b) 2  

c) 3  

d) 4  

e) 5  

 

 

10. No plano, com o sistema de coordenadas cartesianas usual, a equação 
2 24 4x y x+ =  represeenta 

a) Uma circunferência. 

b) Duas retas. 

c) Uma parábola. 

d) Uma elipse. 
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Gabarito 

 

1. D 

 

 

2. B 

 

 

3.  
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4. C 

 

 

5. D 
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6. C 

 

 

7. A 

 

 

8. E 
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9. C 

 

 

10. D 
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Revisão das demais classes gramaticais a partir de questões  
 

Exercícios 

 

1. A solidão do meteorito  

Há imagens que se tornam símbolos de uma época. Por exemplo, a Pedra do Bendegó, sólida e negra 

como uma acusação, emergindo por entre as cinzas tristes do Palácio de São Cristóvão.  

Penso na longa viagem que o meteorito fez até chegar ali — cinco toneladas de ferro e níquel navegando 

entre as estrelas, afundando-se no sertão baiano, sendo resgatado e exposto (uma saga essa operação 

de resgate, daria um romance) —, enquanto lembro os versos da poeta norte-americana Muriel 

Rukeyser: “O Tempo entra./ Diz:/ o universo é feito de histórias,/ não de átomos.”  

O que desapareceu para sempre enquanto o Museu Nacional ardia não foram átomos, não foram 

artefatos, não foram múmias antiquíssimas, preciosas coleções de lepidópteros, vozes e canções em 

línguas que nem existem mais: foram histórias. As histórias de que somos feitos.  

Lembramos — por isso existimos. Sempre que algo da nossa memória individual ou coletiva se perde, 

perde-se uma parte de nós. Estamos sempre à beira da extinção. Somos uma espécie ameaçada e 

somos também a nossa pior ameaça.  

Com a destruição do Museu Nacional é como se o Brasil tivesse sofrido um grave acidente vascular 

cerebral, não socorrido a tempo. Nesse processo, o Brasil perdeu parte da memória. O problema de 

perder parte da memória é que não sabemos ao certo o que perdemos. Um homem perde um braço 

num acidente; sabe que perdeu o braço. Mas como saberá, ao despertar no hospital, após um AVC, que 

perdeu a primeira gargalhada do seu filho? O aroma a goiabas do quintal da sua infância? A noite mais 

bela da sua vida?  

O Brasil perdeu parte da memória; portanto, nem sequer sabe ao certo o que perdeu.  
José Eduardo Agualusa. O Globo, 8 set 2018 Adaptado 

Os adjetivos são recursos linguísticos que, entre outras funções gramaticais, explicitam opinião ou 

julgamento acerca dos nomes aos quais se referem.  

A opção em que o adjetivo manifesta essa função argumentativa é: 

a) “cinzas tristes” 

b) “sertão baiano” 

c) “primeira gargalhada” 

d) “múmias antiquíssimas” 

 

2. No período: Mas ela admite que faz tempo que não escreve nenhuma cartinha, a palavra nenhuma 

funciona como pronome indefinido, imprimindo um sentido impreciso ao substantivo cartinha. Assinale 

a única alternativa cujo sentido se altera significativamente com a mudança na redação. 

a) Mas ela admite que faz tempo que não escreve uma cartinha. 

b) Mas ela admite que faz tempo que não escreve cartinhas.  

c) Mas ela admite que faz tempo que não escreve certas cartinhas.  

d) Mas ela admite que faz tempo que não escreve cartinha alguma. 

e) Mas ela admite que faz tempo que não escreve cartinha nenhuma.   
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3. Receita 

Ingredientes 

2 conflitos de gerações 

4 esperanças perdidas 

3 litros de sangue fervido 

5 sonhos eróticos 

2 canções dos beatles 

 

Modo de preparar 

Dissolva os sonhos eróticos 

nos dois litros de sangue fervido 

e deixe gelar seu coração. 

 

Leve a mistura ao fogo, 

adicionando dois conflitos 

de gerações às esperanças perdidas. 

 

Corte tudo em pedacinhos 

e repita com as canções dos 

beatles o mesmo processo usado 

com os sonhos eróticos, mas desta 

vez deixe ferver um pouco mais e 

mexa até dissolver. 

 

Parte do sangue pode ser 

substituída por suco de 

groselha, mas os resultados 

não serão os mesmos. 

 

Sirva o poema simples 

ou com ilusões.  

BEHR, Nicolas. In: As bases da literatura brasileira. Porto Alegre: Editora AGE, 1999, p. 187. 

 

Em relação aos recursos linguísticos mobilizados para alcançar os efeitos de sentido pretendidos, o 

texto caracteriza-se pelo emprego de 

a) adjetivos irônicos.    

b) locuções adverbiais.    

c) verbos no imperativo.    

d) substantivos abstratos.   
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4. Sim, estou me associando à campanha nacional contra os verbos que acabam em "ilizar". Se nada for 

feito, daqui a pouco eles serão mais numerosos do que os terminados simplesmente em "ar". Todos os 

dias os maus tradutores de livros de marketing e administração disponibilizam mais e mais termos 

infelizes, que imediatamente são operacionalizados pela mídia, reinicializando palavras que já existiam 

e eram perfeitamente claras e eufônicas.  

A doença está tão disseminada que muitos verbos honestos, com currículo de ótimos serviços 

prestados, estão a ponto de cair em desgraça entre pessoas de ouvidossensíveis. Depois que você fica 

alérgico a disponibilizar, como você vai admitir, digamos, "viabilizar"? É triste demorar tanto tempo para 

a gente se dar conta de que "desincompatibilizar" sempre foi um palavrão.  

FREIRE, Ricardo. Complicabilizando. Época, ago. 2003 

 

Com base no texto é correto afirmar:  

a) A “campanha nacional” a que se refere o autor tem por objetivo banir da língua portuguesa os 

verbos terminados em “ilizar”. 

b) O autor considera o emprego de verbos como “reinicializando” e “viabilizar” uma verdadeira 

“doença”. 

c) A maioria dos verbos terminados em “(i)lizar”, presentes no texto, foi incorporada à língua por 

influência estrangeira.  

d) O autor, no final do primeiro parágrafo, acaba usando involuntariamente os verbos que ele condena.  

e) Os prefixos “des” e “in”, que entram na formação do verbo “desincompatibilizar”, têm s sentido 

oposto, por isso o autor o considera um “palavrão”. 
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5. Família  

Três meninos e duas meninas,  

sendo uma ainda de colo.  

A cozinheira preta, a copeira mulata,  

o papagaio, o gato, o cachorro,  

as galinhas gordas no palmo de horta  

e a mulher que trata de tudo.  

 

A espreguiçadeira, a cama, a gangorra,  

o cigarro, o trabalho, a reza,  

a goiabada na sobremesa de domingo,  

o palito nos dentes contentes,  

o gramofone rouco toda noite  

e a mulher que trata de tudo.  

 

O agiota, o leiteiro, o turco,  

o médico uma vez por mês,  

o bilhete todas as semanas  

branco! mas a esperança sempre verde.  

A mulher que trata de tudo  

e a felicidade. 

Carlos Drummond de Andrade. Sentimento do Mundo. Rio de Janeiro: Record, 1999. 

 

Assinale a alternativa falsa quanto às relações de coerência textual estabelecidas no poema.  

a) Os numerais “três” e “duas”, no primeiro verso, concordam, respectivamente, com os substantivos 

que acompanham, funcionando como quantificadores destes; entretanto, no que toca à flexão de 

gênero, apenas o segundo é variável.  

b) No poema, a articulação entre as palavras, com predominância de substantivos, estabelece uma 

coerência que o torna inteligível e constrói um significado para o título “Família”, definindo- a em 

moldes patriarcais.  

c) Considerando-se, não apenas a questão sintática, mas principalmente o contexto, a conjunção “e”, 

no último verso de cada estrofe, pode sugerir outras relações semânticas que não a de mera adição.  

d) O adjetivo “contentes”, que modifica o substantivo “dentes”, na segunda estrofe, traduz a felicidade 

do homem, satisfeito em suas necessidades pessoais, como o descanso, o erotismo, o prazer do 

fumo, o trabalho, a religiosidade e o alimento.  

e) A conjunção “mas”, na terceira estrofe, é um conectivo que estabelece uma oposição entre “o 

bilhete todas as semanas branco” e “a esperança sempre verde”, ligando os substantivos “bilhete” 

e “esperança”, que se opõem entre si. 
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6.  

 

 

Os gêneros textuais nascem emparelhados a necessidades e atividades da vida sociocultural. Por isso, 

caracterizam-se por uma função social específica, um contexto de uso, um objetivo comunicativo e por 

peculiaridades linguísticas e estruturais que lhes conferem determinado formato. Esse classificado 

procura convencer o leitor a comprar um imóvel e, para isso, utiliza-se 

a) da predominância das formas imperativas dos verbos e de abundância de substantivos. 

b) de uma riqueza de adjetivos que modificam os substantivos, revelando as qualidades do produto. 

c) de uma enumeração de vocábulos, que visam conferir ao texto um efeito de certeza. 

d) do emprego de numerais, quantificando as características e aspectos positivos do produto. 

e) da exposição de opiniões de corretores de imóveis no que se refere à qualidade do produto. 

 

 

7.  

 
Veja. 05 set. 1999 (adaptado). 

 

O produtor de anúncios publicitários utiliza-se de estratégias persuasivas para influenciar o 

comportamento de seu leitor. Entre os recursos argumentativos mobilizados pelo autor para obter a 

adesão do público à campanha, destaca-se nesse texto 

a) a oposição entre individual e coletivo, trazendo um ideário populista para o anúncio. 

b) a utilização de tratamento informal com o leitor, o que suaviza a seriedade do problema. 

c) o emprego de linguagem figurada, o que desvia a atenção da população do apelo financeiro. 

d) o uso dos numerais “milhares” e “milhões”, responsável pela supervalorização das condições dos 

necessitados. 

e) o jogo de palavras entre “acordar” e “dormir”, o que relativiza o problema do leitor em relação ao 

dos necessitados. 
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8. Ladainha II 

Por que o raciocínio, 

os músculos, os ossos? 

A automação, ócio dourado. 

O cérebro eletrônico, o músculo 

mecânico 

mais fáceis que um sorriso. 

 

Por que o coração? 

O de metal não tornará o homem 

mais cordial, 

dando-lhe um ritmo extra-corporal? 

 

Por que levantar o braço 

para colher o fruto? 

A máquina o fará por nós. 

Por que labutar no campo, na cidade? 

A máquina o fará por nós. 

Por que pensar, imaginar? 

A máquina o fará por nós. 

Por que fazer um poema? 

A máquina o fará por nós. 

Por que subir a escada de Jacó? 

A máquina o fará por nós. 

Ó máquina, orai por nós. 

                         Cassiano Ricardo Leite. Jeremias sem-chorar.Rio de Janeiro: José Olympio, 1968. p. 20. 

 

Sobre o emprego de pronomes no texto, é correto afirmar que: 

a) no verso “dando-lhe um ritmo extra-corporal?”, o pronome “lhe” exerce função sintática de 

complemento nominal. 

b) no verso “A máquina o fará por nós”, o pronome “o” exerce função de objeto direto.  

c) no verso “Por que levantar o braço”, o termo “que” classifica-se como pronome relativo.  

d) no verso “Ó máquina, orai por nós”, a substituição pela forma “orai-nos” manteria a correção 

sintática e semântica.  
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9. Os pedaços de papel presos perpendicularmente, que vinham caídos sobre os outros, finalmente se 

apartaram, balançando soltos e revelando o que verdadeiramente eram: orelhas e tromba. As 

extremidades mostraram-se como pernas e o imenso miolo, antes informe, o corpo de um elefante que, 

agora, pairava desengonçado sobre o convés do navio. E as crianças corriam e riam muito porque o 

elefante estava finalmente de pé, imponente e frágil.  

STIGGER, Veronica. Opisanie Świata. São Paulo: SESI-SP, 2018. p. 95-96.  

 

Considere as seguintes afirmações sobre as formas linguísticas do excerto:  

I. O advérbio “verdadeiramente” exprime a intenção do narrador de ironizar o objeto construído pelas 

crianças.  

II. O verbo expressa a ideia de “aparência” na frase “As extremidades mostraram-se como pernas”.  

III. O adjetivo “informe” altera o sentido do substantivo “miolo”.  

IV. A expressão “imponente e frágil” é contraditória, porque relaciona duas características 

mutuamente excludentes.  

Estão corretas apenas as afirmativas  

a) I, II e III. 

b) I e IV.  

c) II e IV.  

d) II e III. 
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10.  

 

Assinale a alternativa correta quanto à análise morfológica das palavras ou expressões selecionadas 

no texto.  

a) “Tum dum pararatim bum” (1º quadrinho) – interjeição.  

b) “Puxa” (2º quadrinho”) – verbo.  

c) “Justo” (3º quadrinho) – advérbio.  

d) “Tanto” (7º quadrinho) – adjetivo.  

e) “Ei” (8º quadrinho) – vocativo. 

 



 
 

 

 

9 

Português 
 

Gabarito 

 

1. A 

Na expressão “cinzas tristes”, vemos o uso do adjetivo “tristes” para caracterizar as cinzas do incêndio. 

A partir desse adjetivo, percebemos que o autor considera o fato bastante triste, exprimindo, assim, sua 

opinião.  

 

2. C 

A inclusão da palavra “certas” acaba trazendo um sentido de precisão ao substantivo “cartinha”. Assim, 

não há mais o sentido de que é qualquer carta, e sim de que são cartas específicas.  

 

3. C 

O texto segue a estrutura de uma receita, tanto no formato, quanto na linguagem. Assim, faz bastante uso 

de verbos no imperativo (“dissolva”, “deixe”, “leve”, “corte”, etc), que indicam justamente instrução/ordem 

e são comuns a receitas. 

 

4. C 

A afirmação de que “maus tradutores de livros de marketing e administração disponibilizam mais e mais 

termos infelizes” permite concluir que o autor considera que a incorporação de verbos terminados em 

“izar” à língua portuguesa decorre de influência estrangeira.  

 

5. E 

A conjunção “mas” é um conectivo que estabelece uma oposição entre as cores do bilhete e da esperança, 

já que um é branco e o outro verde.  

 

6. B 

O gênero textual denominado anúncio classificado tem como uma de suas principais características a 

descrição. Como a intenção comunicativa é vender um determinado produto,os adjetivos são utilizados 

para reforçar e qualificar os substantivos, a fim de enaltecer a casa a ser vendida. 

 

7. E  

O anúncio publicitário explora a oposição entre “acordar” e “dormir”. Estas assumem valores relativos 

conforme o grupo social a que refere o autor. Se para grande parte da população brasileira mais 

afortunada é difícil acordar no inverno por causa do frio, mais penoso é dormir para os que se veem 

privados de condições mínimas de sobrevivência.  

 

8. B 

As demais alternativas são incorretas, pois: o pronome “lhe” exerce função de objeto indireto, o termo 

“que” é classificado como pronome interrogativo,  a supressão da preposição “por” e substituição do 

pronome pessoal do caso reto pelo pronome oblíquo poderia alterar o sentido do verso.  
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9. D  

As alternativas I e IV são incorretas, respectivamente, pois: o advérbio tem a função de revelar qual era o 

papel dos pedaços de papel na construção do objeto (eles representavam as orelhas e a tromba) e as 

ideias não são contraditórias, pois, ao mesmo tempo em que a construção era de um elefante, grande 

animal que se mostra imponente, ela era feita a partir de materiais frágeis, como papel.  

 

10. C  

As demais são incorretas, pois: a expressão “tum dum paratim bum” é uma onomatopeia, “puxa” é uma 

interjeição, “tanto” é um advérbio e “ei” é uma interjeição.  
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Revisão de semântica dos tempos e modos a partir de questões  
 

Exercícios 

 

1. A voz subterrânea 

Às vezes ouvia-se um canto surdo, 

que parecia vir debaixo da terra. 

Até que os homens da superfície, 

para desvendar o mistério, 

puseram-se a fazer escavações. 

Sim! eram os homens das minas, 

que um desabamento ali havia aprisionado. 

E ninguém suspeitava da sua existência, 

porque já haviam passado três ou quatro gerações! 

Mas a luz forte das lanternas não os ofuscou: 

eles estavam cegos 

– todos, homens, mulheres, crianças. 

Eles estavam cegos... e cantavam! 

QUINTANA, Mario. Baú de espantos. 1. ed. Rio de Janeiro: Objetiva, 2014. 

 

Os acontecimentos descritos por Quintana em seu texto podem ser postos em ordem cronológica pelo 

leitor: “havia aprisionado” > “ouvia-se” > “puseram-se”. Sobre os tempos verbais dessa relação, é 

CORRETO afirmar que 

a) o pretérito imperfeito do indicativo é o evento mais recente, uma vez que descreve um evento 

pontual no passado sem duração de tempo. 

b) o pretérito perfeito do indicativo representa o evento intermediário, já que denota uma ação cujo 

acontecimento é duradouro no passado. 

c) o pretérito imperfeito do indicativo descreve a ação mais passada em relação às outras duas, 

porque é o tempo verbal dos eventos contínuos. 

d) o pretérito mais-que-perfeito composto do indicativo tem o mesmo valor do pretérito perfeito do 

indicativo, dado que indicam simultaneidade. 

e) o pretérito mais-que-perfeito composto do indicativo veicula o evento mais anterior, pois se refere 

a uma ação que acontece antes das outras. 
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2. Querido Sr. Clemens,  

Sei que o ofendi porque sua carta, não datada de outro dia, mas que parece ter sido escrita em 5 de 

juho, foi muito abrupta; eu a li e reli com os olhos turvos de lágrimas. Não usarei meu maravilhoso 

broche de peixe-anjo se o senhor não quiser; devolverei ao senhor, se assim me for pedido... 

OATES, J.C. Descanse em paz. São Paulo: Leya, 2008.  

 

Nesse fragmento de carta pessoal, quanto à sequenciação dos eventos, reconhece-se a norma-padrão 

pelo(a) 

a) colocação pronominal em próclise.  

b) uso recorrente de marcas de negação. 

c) emprego adequado dos tempos verbais.  

d) preferência por arcaísmos, como “abrupta” e “turvo”.  

e) presença de qualificadores, como “maravilhoso” e “peixe-anjo”.  

 

 

3. Poema só para Jaime Ovalle¹ 

Quando hoje acordei, ainda fazia escuro 

(Embora a manhã já estivesse avançada). 

Chovia. 

Chovia uma triste chuva de resignação 

Como contraste e consolo ao calor tempestuoso da noite. 

Então me levantei, 

Bebi o café que eu mesmo preparei, 

Depois me deitei novamente, acendi um cigarro e fiquei pensando... 

- Humildemente pensando na vida e nas mulheres que amei. 

BANDEIRA, Manuel. "Belo belo". In:_____. Poesia completa e prosa. Rio de Janeiro: José Aguilar, 1967. 

 

¹Jaime Ovalle (1894-1955): compositor e instrumentista. Aproximou-se do meio intelectual carioca e 

se tornou amigo íntimo de Villa-Lobos, Di Cavalcanti, Sérgio Buarque de Hollanda e Manuel Bandeira. 

Sua música mais famosa é “Azulão”, em parceria com o poeta Manuel Bandeira. (Dicionário Cravo Albin 

da música popular brasileira)  

 

No poema, Bandeira explora uma espécie de contraste entre os tempos verbais “pretérito perfeito” e 

“pretérito imperfeito”. Dos pontos de vista sintático e semântico, que padrão pode ser percebido no 

emprego desses dois tempos verbais? 
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4. O trapiche 

Sob a lua, num velho trapiche abandonado, as crianças dormem. 

Antigamente aqui era o mar. Nas grandes e negras pedras dos alicerces do trapiche as ondas ora se 

rebentavam fragorosas, ora vinham se bater mansamente. A água passava por baixo da ponte sob a 

qual muitas crianças repousam agora, iluminadas por uma réstia amarela de lua. Desta ponte saíram 

inúmeros veleiros carregados, alguns eram enormes e pintados de estranhas cores, para a aventura 

das travessias marítimas. Aqui vinham encher os porões e atracavam nesta ponte de tábuas, hoje 

comidas. Antigamente diante do trapiche se estendia o mistério do mar oceano, as noites diante dele 

eram de um verde escuro, quase negras, daquela cor misteriosa que é a cor do mar à noite. 

Hoje a noite é alva em frente ao trapiche. É que na sua frente se estende agora o areal do cais do porto. 

Por baixo da ponte não há mais rumor de ondas. A areia invadiu tudo, fez o mar recuar de muitos 

metros. Aos poucos, lentamente, a areia foi conquistando a frente do trapiche. Não mais atracaram na 

sua ponte os veleiros que iam partir carregados. Não mais trabalharam ali os negros musculosos que 

vieram da escravatura. Não mais cantou na velha ponte uma canção um marinheiro nostálgico. A areia 

se estendeu muito alva em frente ao trapiche. E nunca mais encheram de fardos, de sacos, de caixões, 

o imenso casarão. Ficou abandonado em meio ao areal, mancha negra na brancura do cais. 

AMADO, Jorge. Capitães da Areia. São Paulo: Companhia das Letras, 2009. p. 25. 

 

Em relação aos tempos verbais presentes no fragmento, o narrador emprega 

a) o pretérito perfeito e o presente, tempos básicos da narração, para simular a presença do leitor na 

realidade degradante do trapiche.    

b) o pretérito imperfeito e o presente nos trechos narrativos, para construir uma imagem decadente 

do trapiche.    

c) o pretérito perfeito e o presente, tempos básicos da descrição, para relatar o processo contínuo, do 

passado até o presente, de invasão da areia no trapiche.    

d) o pretérito imperfeito e o presente nos trechos descritivos, para construir duas imagens do trapiche 

contrastantes entre si.   
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5.  

 

A figura é uma capa da revista Planeta. Em sua chamada principal, cujo tema é o crescimento 

populacional.  

a) o emprego dos tempos verbais presente e futuro estabelece uma relação de projeção entre a 

realidade atual e os desafios a serem enfrentados.  

b) os termos “água”, “ar” e “combustíveis” mantêm uma relação de sinonímia com a expressão 

“recursos naturais”.  

c) os termos “estudos” e “desafios” mantêm uma relação de oposição com o conteúdo probabilístico 

da matéria.  

d) o emprego dos verbos “nascer” e “ser”, no tempo futuro, estabelece uma relação de contradição 

com a afirmativa “Somos 7 bilhões”.  
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6. Múltiplo sorriso  

Pendurou a última bola na árvore de Natal e deu alguns passos atrás. Estava bonita. Era um pinheiro 

artificial, mas parecia de verdade. Só bolas vermelhas. Nunca deixava de armar sua árvore, embora as 

amigas dissessem que era bobagem fazer isso quando se mora sozinha. Olhou com mais vagar. Na 

luz do fim da tarde, notou que sua imagem se espelhava nas bolas. Em todas elas, lá estava seu rosto, 

um pouco distorcido, é verdade – mas sorrindo. “Estão vendo?”, diria às amigas, se estivessem por 

perto. “Eu não estou só.”  

HELOÍSA SEIXAS Contos mais que mínimos. Rio de Janeiro: Tinta Negra, 2010. 

 

“Estão vendo?”, diria às amigas, se estivessem por perto. (l. 5)  

O trecho acima revela o choque entre o mundo imaginário da personagem e a realidade de sua solidão. 

Esse choque entre imaginação e realidade é enfatizado pela utilização do seguinte recurso de 

linguagem:  

a) o uso das aspas duplas  

b) o emprego dos modos verbais  

c) a presença da forma interrogativa  

d) a referência à proximidade espacial 

 

 

7. (...) Diante do Museu Nacional em chamas, de costas para o palácio, de frente para onde deveria estar 

o povo, Dom Pedro II em estátua. Sua família tinha tentado inventar um país e o fundaram sobre corpos 

humanos. Seu avô, Dom João VI, criou aquele museu no Palácio de São Cristóvão. Dom Pedro II está 

no centro, circunspecto, um homem feito de pedra, um imperador. Diante da parte esquerda do museu, 

indígenas de diferentes etnias observam as chamas como se mais uma vez fossem eles que 

estivessem queimando. Estão. É o maior acervo de línguas indígenas da América Latina, diz Urutau 

Guajajara. É a nossa memória que estão apagando. É o golpe, é o golpe. Poderiam ter salvo, e não 

salvaram, ele grita. 

Nunca salvaram. Há 500 anos não salvam. 

As costas de Pedro ferviam. (...)  

Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2018/09/03/opinion/1535975822_774583.html 

 

No fragmento “Poderiam ter salvo, e não salvaram, ele grita. Nunca salvaram. Há 500 anos não 

salvaram.”, em todos os verbos destacados, nota-se que a autora optou pelo seguinte recurso sintático-

semântico: 

a) impessoalização do sujeito, indicando que não houve um agente explícito para as ações. 

b) emprego de sujeito oculto, de modo a revelar seu desconhecimento sobre as responsabilidades. 

c) construção de voz passiva, a fim de caracterizar a ausência de atuação das autoridades. 

d) indeterminação do sujeito, deixando subentendidos para o leitor os realizadores das ações.  

  

https://brasil.elpais.com/brasil/2018/09/03/opinion/1535975822_774583.html
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8.  

 

 

  

Nesse texto, busca-se convencer o leitor a mudar seu comportamento por meio da associação de 

verbos no modo imperativo à 

a) indicação de diversos canais de atendimento. 

b) divulgação do Centro de Defesa da Mulher. 

c) informação sobre a duração da campanha. 

d) apresentação dos diversos apoiadores. 

e) utilização da imagem das três mulheres. 
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9. Essa necessidade de aceitação é mais forte entre os adolescentes, que querem se autoafirmar junto 

àqueles com os quais se identifica, ou mesmo junto aos que julgam descolados. A maturidade vem nos 

tranquilizar nesse sentido, facilitando nossa conformidade com o que somos e temos, tornando-os 

mais aptos a nos aceitar, a sermos o que pulula aqui dentro.  

Infelizmente, muitos não conseguem encontrar a própria individualidade, incapazes que são de se 

tornarem serem autônomos, com vontades e desejos próprios, permanecendo dependentes do 

julgamento alheio enquanto viverem. Passam a vida seguindo o rebanho homogêneo do que é comum, 

socialmente disseminado como o certo, do que é da maioria, menos de si próprio. Lutam contra si 

mesmos, deixando adormecidos seus sonhos e aspirações, por medo da censura alheia. 

Marcel Camargo. Dosponível em:  http://www.contioutra.com/pessoas-se-ofendem-com-quem-e-autentico/. 27 abr. 2017.  

 

No trecho em destaque no texto, os verbos “passar” e “lutar” referem-se a: 

a) Descolados. 

b) Aptos. 

c) Seres autônomos. 

d) Desejos e vontades.  

e) Muitos.  

 

 

10.  

 

As campanhas, de modo geral, sejam elas institucionais ou comerciais, buscam a adesão do 

interlocutor. Na figura acima, o principal recurso para atingir esse objetivo é 

a) a relação temporal introduzida pela oposição entre os advérbios “hoje” e “amanhã”. 

b) o emprego de verbos no imperativo e do pronome de tratamento “você”. 

c) a analogia entre as pessoas do discurso “ela” e “eu” e a imagem de duas mulheres centralizada no 

texto. 

d) a orientação sobre a idade das meninas que devem ser vacinadas. 

e) a utilização de balões de fala, como recurso de intertextualidade com uma história em quadrinhos. 

http://www.contioutra.com/pessoas-se-ofendem-com-quem-e-autentico/
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Gabarito 

 

1. E 

O pretérito mais-que-perfeito é utilizado para expressar o fato mais remoto, ou seja, um acontecimento 

no passado que se deu anteriormente a outro acontecimento, também no passado. Assim, temos que o 

aprisionamento se deu anteriomente às ações de ouvir e pôr-se.  

 

2. C 

O emprego adequado dos tempos verbais: pretérito perfeito (“ofendi”, “foi”, “li”, “reli”), futuro do indicativo 

(“usarei”, “devolverei”) e futuro do subjuntivo (“quiser”, “for pedido”), concorre para a articulação da 

narrativa é através dos eventos relatados pelo narrador.  

 

3. O emprego desses dois tempos verbais obedece a uma distinção entre o eu lírico e os aspectos externos. 

Assim, verbos no pretérito perfeito (como “acordei”, “levantei”, “bebi”, “deitei”, “acendi” e “amei”) se 

relacionam com o sujeito (“eu”); ao passo que os verbos no pretérito imperfeito (por exemplo, “chovia” e 

“fazia”) se conectam a fatores no mundo exterior.  

 

4. D 

Na descrição, o autor contrapõe passado e presente, indicando como era o trapiche outrora e como é no 

momento em que os meninos o habitam. Para isso, faz uso do pretérito imperfeito e do presente do 

indicativo.  

 

5. A 

As demais alternativas estão incorretas, pois: os termos “água”, “ar” e “combustíveis” não são sinônimos, 

pois cada um apresenta significação própria; os termos “estudos” e “desafios” confirmam o conteúdo da 

matéria, que se serve da pesquisa para prever o que possivelmente ocorrerá no futuro e o presente do 

indicativo do termo “somos” foi usado para indicar fato futuro bastante próximo e confirmar a certeza de 

que ele ocorrerá.  

 

6. B  

O uso do futuro do pretérito do indicativo (“diria”) e o subjuntivo, no pretérito imperfeito (“estivessem”), 

tempos e modos que expressam hipótese, estabelecem o mundo imaginário que negaria a sua realidade 

de pessoa que mora sozinha. Ao transportar-se para esse mundo imaginário, a expressão “Estão vendo?” 

desmentiria a afirmação das amigas que a levou à percepção e posterior reflexão sobre o seu estado de 

solidão. 

 

7. D  

Ao utilizarmos os verbos na terceira pessoa do plural sem colocar um sujeito, estamos nos falando de 

um recurso de indeterminação do sujeito. Ou seja, não fica determinado quem é o responsável por aquelas 

ações, deixando-o subentendido.  

 

8. E  

A associação de termos verbais no imperativo (“rompa”, “denuncie”) com a imagem de três mulheres que 

cobrem os olhos, boca e ouvidos – sugerindo passividade perante diversos tipos de assédio de que 

frequentemente são vítimas – indica que a campanha busca convencer o leitor a mudar seu 

comportamento.  
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9. E 

Ao retomarmos o período anterior ao enunciado no texto, vemos que o sujeito oculto de “passam” e 

“lutam” é “muitos”, sujeito da oração anterior.  

 

10. B  

As campanhas buscam convencer os interlocutores de algo. Assim, é comum a utilização de verbos no 

modo imperativo e a identificação direta com o interlocutor por meio de pronomes.  
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Cinética Química (UNESP, UNICAMP) 
 

Exercícios 

 

1. (Unicamp) Graças a sua alta conversão energética e à baixa geração de resíduos, o gás hidrogênio é 

considerado um excelente combustível. Sua obtenção a partir da fermentação anaeróbia de biomassas, 

como bagaço de cana, glicerol, madeira e resíduos do processamento da mandioca, abundantes e de 

baixo custo, parece ser uma boa alternativa tecnológica para o Brasil. A velocidade da fermentação, 

bem como os diferentes produtos formados e suas respectivas quantidades, dependem principalmente 

do tipo de substrato e do tipo de microrganismo que promove a fermentação. As equações e a figura 

abaixo ilustram aspectos de uma fermentação de 1 litro de solução de glicose efetuada pela bactéria 

Clostridium butyricum.  

 

Equação 1: 6 12 6(aq) 2 ( ) 3 (aq) 2(g) 2(g)C H O 2 H O 2 CH COOH 4 H 2 CO+ → + +  

Equação 2: 6 12 6(aq) 2 ( ) 3 2 2 (aq) 2(g) 2(g)C H O 2 H O CH CH CH COOH 2 H 2 CO+ → + +  

 

 
 

a) Levando em conta as informações presentes no texto e na figura, e considerando que a 
fermentação tenha ocorrido, concomitantemente, pelas duas reações indicadas, qual ácido estava 

presente em maior concentração 1(mol L )−  ao final da fermentação, o butanoico ou o etanoico? 

Justifique sua resposta.  

b) A velocidade instantânea da fermentação, em qualquer ponto do processo, é dada pela relação 
entre a variação da quantidade de hidrogênio formado e a variação do tempo. De acordo com o 
gráfico, quanto tempo após o início da fermentação a velocidade atingiu seu valor máximo? 
Justifique sua resposta.  

Dados: massa molar da glicose: 1180 g mol ;−  volume molar do hidrogênio: 125 L mol .−   
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2. (Unicamp)  A 2,5-dimetoxi-4-bromoanfetamina, DOB, é um potente alucinógeno comercializado dentro 

de cápsulas, em doses de 1,5 mg.  Essa quantidade é tão pequena que a droga é conhecida como 

“cápsula do vento” ou “cápsula da morte”. A literatura não traz informações sobre valores de dose letal, 

mas a ingestão de duas cápsulas da droga tem grandes chances de levar o usuário a uma overdose. 

a) Se o volume interno da cápsula em que se comercializa a droga é de 31,0 cm ,  quanto vale a relação 

DOB arm m  no interior da cápsula? Considere desprezível o volume ocupado pelo DOB sólido, 

considere a pressão interna de 100.000 Pa  e a temperatura de 25 C.  

b) Imagine que um indivíduo ingere uma cápsula contendo 1,5 mg  de DOB, ao mesmo tempo em que 

outro indivíduo ingere um comprimido contendo 10 mg  de ecstasy. Baseando-se apenas no fato 

de que a meia-vida do DOB no organismo é de 12 horas e a do ecstasy é de 1,5 horas (uma hora e 
meia), qual dos dois indivíduos teria maior massa do princípio ativo da droga após 12 horas? Na 
figura apresentada no espaço abaixo, construa as curvas de decaimento das duas drogas no 
organismo para justificar sua resposta. 

Dados: DOBm  (massa de DOB); arm  (massa de ar no interior da cápsula); massa molar do ar 

129 g mol ,−=  3 1 1R 8,3 Pa m K mol ,− −=  T K 273 t C.= +   

 

 
  

3. (Unesp)  Em um laboratório, nas condições ambientes, uma determinada massa de carbonato de cálcio 

3(CaCO )  foi colocada para reagir com excesso de ácido nítrico diluído. Os valores do volume de gás 

liberado pela reação com o transcorrer do tempo estão apresentados na tabela. 

Dado:Volume molar do 2CO  nas condições ambientes = 125,0 L mol−   

 

 

tempo (min)  volume de gás 3(cm )  

1 150  

2  240  

3  300  

 

Escreva a equação balanceada da reação e calcule a velocidade média da reação, em 1mol min ,−  no 

intervalo entre 1 minuto e 3 minutos. 
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4. (Unesp)  A indústria de doces utiliza grande quantidade de açúcar invertido para a produção de 

biscoitos, bolos, bombons, dentre outros produtos. O açúcar invertido consiste em um xarope 

transparente, isento de odores, com poder edulcorante maior que o da sacarose e é obtido a partir da 

reação de hidrólise ácida ou enzimática, de acordo com a equação: 

 
catalisador

11 22 11 2 6 12 16 6 12 16
sacarose glicose frutose

C H O H O C H O C H O+ ⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ +  

 

Em uma reação de hidrólise enzimática, inicialmente, a concentração de sacarose era de 10,12 mol L .−  

Após 10 h  de reação, a concentração caiu para 10,06 mol L−  e, após 20 h  de reação, a concentração 

caiu para 10,03 mol L .−  Determine a meia-vida da reação e a velocidade média de consumo da 

sacarose, em 1 1mol L min ,− −   no intervalo entre 600  e 1200 min.   

  
 
 

5. (Unesp)  Uma forma de obter hidrogênio no laboratório é mergulhar zinco metálico em uma solução de 

ácido clorídrico, conforme a reação descrita pela equação apresentada a seguir. 

 

2Zn(s) 2HC (aq) ZnC (aq) H (g)+ → +  

 
Considere que uma tira de zinco metálico foi colocada em um recipiente contendo HC  em solução 

aquosa na concentração de 1 mol/L. Em 20 segundos a temperatura do recipiente elevou-se em 0,05 

°C e 25 mL de hidrogênio foram produzidos. 

Considerando que essa reação ocorreu a 27 °C e 1 atm, determine a velocidade da reação em mL H2/s 

e em mol H2/s. 

Dados: –1 –1R 0,082 L atm K mol=      

  
 
 

6. (Unesp)  O esquema apresentado descreve os diagramas energéticos para uma mesma reação 

química, realizada na ausência e na presença de um agente catalisador. 

 

 
 

Com base no esquema, responda qual a curva que representa a reação na presença de catalisador. 

Explique sua resposta e faça uma previsão sobre a variação da entalpia dessa reação na ausência e na 

presença do catalisador.  
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7. (Unicamp)  O gráfico a seguir representa as variações das massas de um pequeno pedaço de ferro e 

de uma esponja de ferro (palha de aço usada em limpeza doméstica) expostos ao ar (mistura de 

nitrogênio, 2N ,  oxigênio, 2O ,  e outros gases além de vapor d'água). 

 

 
 

a) Por que as massas da esponja e do pedaço de ferro aumentam com o tempo? 

b) Qual das curvas diz respeito à esponja de ferro? Justifique.  
  
 

 

8. (Unicamp)  Soluções aquosas de água oxigenada, 2 2H O ,  decompõem-se dando água e gás oxigênio. 

A figura a seguir representa a decomposição de três soluções de água oxigenada em função do tempo, 

sendo que uma delas foi catalisada por óxido de ferro (III), 2 3Fe O .  

a) Qual das curvas representa a reação mais lenta? Justifique em função do gráfico. 

b) Qual das curvas representa a reação catalisada? Justifique em função do gráfico. 
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9. (Unesp)  A oxidação do íon iodeto pelo peróxido de hidrogênio em meio ácido ocorre segundo a 

equação química balanceada: 

 

H2O2 + 3I- + 2H+  →   2H2O + (I3)- 

 

Medidas de velocidade de reação indicaram que o processo é de primeira ordem em relação à 

concentração de cada um dos reagentes. 

a) Escreva a equação de velocidade da reação. Como é chamada a constante introduzida nessa 

equação matemática? 

b) Os coeficientes da equação de velocidade da reação são diferentes dos coeficientes da equação 

química balanceada. Explique por quê.  

  
 

10. (Unicamp)  Numa reação que ocorre em solução (reação I), há o desprendimento de oxigênio e a sua 

velocidade pode ser medida pelo volume do 2(g)O  desprendido. Uma outra reação (reação II) ocorre 

nas mesmas condições, porém consumindo 2(g)O  e este consumo mede a velocidade desta reação. O 

gráfico representa os resultados referentes às duas reações: 

 

 
 

Considerando as duas horas iniciais, qual das reações tem velocidade maior? Justifique sua resposta. 

A velocidade das reações está sendo medida a partir da formação de gás oxigênio (reação I) e de 

consumo de gás oxigênio (reação II).  
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Gabarito 

 
1.  

a) Analisando a figura, vem: 

 

Glicose 1

molar

Concentração 0 25 25 g L

m 25 g
n 0,138 mol

M 180 g mol

V 25 L

1mol

−

 = − =

= = =


=

25 L

n 9 L

9 L 1mol
n 0,36 mol

25 L

Proporção de glicose para hidrogênio 0,138 : 0,36.

0,138 : 0,36 ( 0,138) 1: 2,6


= =



 

 

A proporção de 1mol  de 6 12 6C H O  para 2,6 mol  de 2H  é mais próxima da proporção presente na 

equação 2: 

6 12 6(aq) 2 ( ) 3 2 2 (aq) 2(g) 2(g)

Ácido butanoico

1 C H O 2 H O CH CH CH COOH 2 H 2 CO+ → + +  

Conclusão: o ácido que estava presente em maior concentração era o butanoico. 
 

b) A velocidade instantânea da reação de formação de 2H  está relacionada com a inclinação da reta 

tangente à curva contínua no gráfico. Quanto maior a inclinação, maior a velocidade instantânea. 

De acordo com o gráfico 30 h  após o início da fermentação a velocidade atingiu seu valor máximo. 
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2.  

a) Para calcular a massa de ar presente na cápsula utiliza-se a equação de estado de um gás 
(Clapeyron): 

3 3 6 3

1

3 1

6 3 3 1ar

1

ar

DBO

ar

DBO

ar

P 100.000 Pa

V 1,0 cm 10 L 10 m

M 29 g mol

R 8,3 Pa m K

T 25 C 273 298 K

m
P V R T

M

m
100.000 Pa 10 m 8,3 Pa m K 298 K

29 g mol

m 0,0011724 g 1,1724 mg

m 1,5 mg
1,2794268

m 1,1724 mg

m
1,28

m

− −

−

−

− −

−

=

= = =

= 

=  

=  + =

 =  

 =    


= =

= =



 

 
b) Cálculo do decaimento para o DBO: 

1
2

12 h

t 12 h

1,5 mg 0,75 mg

Massa de DBO após 12 h 0,75 mg.

=

⎯⎯⎯→

=

 

 
Cálculo do decaimento para o ecstasy: 
 

1
2

1,5 h 1,5 h 1,5 h 1,5 h 1,5 h

1,5 h 1,5 h 1,5 h

12
t 1,5 h 8 períodos de meia vida

1,5

10 mg 5 mg 2,5 mg 1,25 mg 0,625 mg

0,3125 mg 0,15625 mg 0,078125 mg 0,0390625 mg

Massa de ecstasy após 12 h 0,0390625 mg 0,03

=  = −

⎯⎯⎯→ ⎯⎯⎯→ ⎯⎯⎯→ ⎯⎯⎯→ ⎯⎯⎯→

⎯⎯⎯→ ⎯⎯⎯→ ⎯⎯⎯→

=  9 mg

 

 
O indivíduo que teria maior massa do princípio ativo da droga após 12 horas seria aquele que ingeriu 

DBO, pois 0,75 mg 0,039 mg.  

   
  



 
 

 

 

8 

Química 

 

3. Equação balanceada da reação: 3 3 2 2 3 2CaCO (s) 2HNO (aq) 1H O( ) CO (g) Ca(NO ) (aq).+ → + +  

De acordo com a tabela, vem: 
 

tempo  volume de gás  

1 min 3150 cm 0,15L=  

2  min 3240 cm 0,24 L=  

3  min 3300 cm 0,30 L=  

 
 =Tempo de 1 minuto V 0,15 L

1mol

1minuto

25 L

n

=

 =

1minuto

0,15 L

n 0,006 mol

Tempo de 3 minutos V 0,30 L

1mol

1minuto

25 L

n

Δ

Δ

=

−
= =

−

=

1minuto

média

média

0,30 L

n 0,012 mol

n 0,012 mol 0,006 mol
v

t 3 min 1min

v 0,003 mol /min

   

 
4. Teremos: 

1 1 1 1
2 2 2 2

1
2

t t t t

[sacarose] : concentração molar da sacarose

t : tempo de meia vida (tempo que demora para metade do reagente reagir)

[sacarose] [sacarose] [sacarose]
[sacarose] ...........

2 4 8

tempo de reação 20 h

[

−

⎯⎯⎯→ ⎯⎯⎯→ ⎯⎯⎯→ ⎯⎯⎯→

=

1 1
2 2

inicial

t t

1
2

1
2

10 h 10 h

sacarose] 0,12 mol / L

0,12 mol / L 0,12 mol / L
0,12 mol / L

2 4

2 t 20 h

t 10 h

0,12 mol / L 0,06 mol / L 0,03 mol / L

=

⎯⎯⎯→ ⎯⎯⎯→

 =

=

⎯⎯⎯→ ⎯⎯⎯→

 

 

Cálculo da velocidade média de consumo da sacarose, em 1 1mol L min ,− −   no intervalo entre 

600 min (10 60 min 10 h) =  e 1200 min (20 60 min 20 h) : =  

média

5 1 1
média

5 1 1
média

[sacarose]
v

t

0,03 mol / L 0,06 mol / L
v 5 10 mol L min

1200 min 600 min

v 5 10 mol L min

Δ

Δ

− − −

− − −

=

−
= = −   

−

=   
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5. Cálculo da velocidade da reação em mL H2/s: 

2Volume de H produzido 25 mL
v 1,25 mL / s

tempo 20 s
= = =  

 
Cálculo da velocidade da reação em mol H2/s: 
 

2

3

27 27325 mL

3

3
5

H

P V n R T

1 25 10 n 0,082 300

n 1,02 10 mol

1,02 10 mol
v 5,1 10 mol / s

20 s

−

+

−

−
−

 =  

  =  

= 


= = 

   

 
6. O catalisador diminui a energia de ativação do sistema, pois altera o “caminho” da reação. Logo, a curva 

II representa a reação na presença de catalisador. O valor da variação de entalpia ( H)  permanece 

constante. 

   
 
7.  

a) As massas da esponja e do pedaço de ferro aumentam com o tempo, pois o ferro sofre oxidação 
ocorrendo a formação de “ferrugem”. 
 

b) Como a superfície de contato na esponja de ferro é maior, a velocidade de oxidação também e, 
consequentemente, a massa de ferrugem formada será maior. 
Comparando-se a curva a  com a curva b  percebe-se que a variação de massa em b  é maior do que a 

variação de massa em a  num determinado tempo t.  

 
Conclusão: a curva que diz respeito à esponja de ferro, que apresenta maior superfície de contato, é a 
curva b.    
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8.  
a) A curva 3 representa a reação mais lenta. A partir da análise do gráfico, vem: 

 

(reação 1)
4 u.c.

v 0,57 u.c. u.t.
7 u.t.

= =  

 

(reação 2)
3,5 u.c.

v 0,875 u.c. u.t.
4 u.t.

= =  

 

(reação 3)
2 u.c.

v 0,4 u.c. u.t.
5 u.t.

= =  

 
Então, 

reação 3 reação 1 reação 2v v v

0,4 u.c. u.t. 0,57 u.c. u.t. 0,875 u.c. u.t.   

 
b) A curva 2 representa a reação catalisada, pois a reação 2 é apresenta a maior velocidade.   
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9.  

a) V = k.[H2O2]1 . [I]1 . [H+]1 

k = constante de velocidade de reação química 

 

b) Obtém-se a equação de velocidade experimentalmente. Essa velocidade depende da etapa lenta da 
reação. Os expoentes da equação de velocidade são os da fase lenta que nem sempre é igual à 
equação global balanceada.   

 
10. A partir da análise do gráfico, considerando as duas horas iniciais, verifica-se: 

 
 

Na reação I houve formação de 2  unidades arbitrárias de 2O  em 2  horas: 

2formação de O
2 u.a.

v 1u.a. h
2 h

= =  

 

Na reação II houve consumo de 3  unidades arbitrárias de 2O  em 2  horas: 

2formação de O
3 u.a.

v 1,5 u.a. h
2 h

= =  

 

Conclusão: II Iv v .    
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Tabela Periódica  

 

Exercícios 

 

1. Com os símbolos dos vários elementos químicos conhecidos, é possível formar palavras. Considere 

que uma empresa, utilizando uma sequência de cinco símbolos de elementos químicos, criou um 

logotipo para divulgar a marca de seu produto. Observe: 

 

C  Ho  Co  La  Te  

 

A partir do logotipo e com base na tabela periódica, identifique o símbolo do metal de transição interna 

que apresenta menor número atômico. Em seguida, nomeie o elemento de maior energia de ionização 

do grupo do telúrio. 

Ainda considerando o logotipo, classifique, quanto à polaridade, o tipo de ligação formada entre o 

elemento de maior eletronegatividade e o hidrogênio. Classifique, também, o tipo de geometria do 

composto de menor massa molar formado por esses dois elementos. 

 
Dado: 
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2. Na premiação das Olimpíadas, o primeiro, o segundo e o terceiro colocados em cada competição 

recebem, respectivamente, medalha de ouro (Au),  de prata (Ag)  e de bronze. Sabe-se que o bronze é 

uma liga metálica formada, entre outros elementos químicos, por cobre (Cu)  e estanho (Sn).  

 

Considerando os metais citados, escreva o símbolo daquele que possui maior massa atômica e o nome 

daquele que pertence ao grupo 14 da tabela de classificação periódica.  

 

Em seguida, apresente duas fórmulas: a do cátion divalente do metal de menor raio atômico do grupo 

11 da tabela de classificação periódica e a do cloreto composto pelo metal correspondente à medalha 

da segunda colocação. 

 
Dado: 

 

 
 

  

3. Em algumas indústrias, a fumaça produzida pelo processo de queima de combustíveis fósseis contém 

a mistura dos seguintes gases residuais: 2 2 2 2CO , CO, SO , N e O .  

 

Nomeie o 2CO ,  indique a geometria molecular do 2SO  e escreva a fórmula do óxido neutro. 

 
Em seguida, escreva o símbolo do elemento químico que compõe um dos gases residuais, sabendo 
que esse elemento pertence ao grupo 15 da tabela de classificação periódica.  
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4. Para que os fogos de artifício produzam cores diferentes, os fabricantes misturam à pólvora sais de 

alguns metais, como os da tabela a seguir. 

 

Metal Coloração obtida 

bário verde 

cálcio laranja 

cobre azul 

estrôncio ou lítio vermelha 

ferro dourada 

sódio amarela 

titânio, alumínio  

ou magnésio 
prateada 

 
Considerando as informações da tabela acima, identifique o metal alcalino terroso responsável pela 

cor prateada e apresente a fórmula mínima do cloreto formado por esse elemento; em seguida, aponte 

a coloração obtida pelo metal que possui menor raio atômico e determine seu número de oxidação 

quando na forma de cátion.  

  
 

5. A tabela abaixo apresenta o nome de alguns minerais e a fórmula química da substância que constitui 

cada um deles. 

 

Mineral 
Fórmula química 

da substância 

Calcita CaCO3 

Cerussita PbCO3 

Estroncianita SrCO3 

Magnesita MgCO3 

Rodocrosita MnCO3 

Siderita FeCO3 

Witherita BaCO3 

 
Considerando a tabela, apresente o nome do mineral cujo metal no estado fundamental possui quatro 

elétrons na sua camada de valência. Apresente, também, a fórmula química da substância que contém 

o metal de maior raio atômico.  

  
  



 
 

 

 

4 

Química 
 

6. Recentemente, a IUPAC reconheceu a existência de dois novos elementos químicos, cujos símbolos 

são Uuq e Uuh. Apesar de possuírem átomos instáveis, podem-se prever algumas de suas 

propriedades com base na Classificação Periódica dos Elementos. 

Indique o número de elétrons do átomo Uuq no estado fundamental. Em seguida, identifique o tipo de 

geometria molecular da substância cuja fórmula seja UuhH2. 

Dado: 
 

 
 

  

7. A análise da Classificação Periódica dos Elementos permite ao estudante fazer analogias entre átomos, 

íons e moléculas.Considere as seguintes espécies químicas:   

 

NH4  
+ NH3 O2- N2H4 Cℓ- 

 

Dentre essas espécies, identifique os íons isoeletrônicos. Em seguida, apresente a fórmula estrutural 

plana do íon formado por um elemento químico do terceiro período da Classificação Periódica dos 

Elementos com estrutura idêntica à do amônio.  

  
 

8. O comportamento químico e físico dos elementos tem relação direta com suas propriedades periódicas. 

Observe, no gráfico 1, parte das energias de ionização de um elemento representativo do terceiro 

período da tabela de classificação periódica. 

Observe, no gráfico 2, as afinidades eletrônicas de 48 elementos da tabela de classificação periódica. 

Considere que o elemento de menor número atômico representado pertence ao segundo período da 

tabela. 

 
 

Nomeie o elemento que corresponde ao gráfico 1, justificando sua resposta. Em seguida, identifique o 

grupo da tabela de classificação periódica ao qual pertencem os elementos do gráfico 2 que 

apresentam as quatro maiores afinidades eletrônicas.  
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9.  As  fotocélulas são dispositivos largamente empregados para acender lâmpadas, abrir portas, tocar 

campainhas etc. O seu mecanismo baseia-se no chamado "efeito fotoelétrico", que é facilitado 

quando se usam metais com energia de ionização baixa. Os metais que podem ser empregados para 

esse fim são: sódio, potássio, rubídio e césio. 

a) De acordo com o texto anterior, cite o metal mais eficiente para fabricação das fotocélulas, 

indicando o nome da família a que ele pertence, de acordo com a Tabela de Classificação Periódica. 

b) Escreva a fórmula mínima e o nome do composto formado pelo ânion O2- e o cátion potássio.  

  
 
 

10. Recentemente, quatro novos elementos químicos foram incorporados à tabela de classificação 

periódica, sendo representados pelos símbolos Uut,  Uup,  Uus  e Uuo.  

 
Dentre esses elementos, aquele que apresenta maior energia de ionização é: 
 
Dado: sétimo período da tabela periódica. 

 

 

a) Uut     

b) Uup     

c) Uus     

d) Uuo     
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Gabarito 

 

1. A partir da localização dos símbolos na tabela periódica, vem: 

 
 

   La  Ce          Ho      

                  

 

O metal de transição interna que apresenta menor número atômico é o lantânio ( )Z 57 ,=  seu símbolo 

é La.  

Observação: alguns autores consideram o cério ( )Ce; Z 58=  como o primeiro elemento de transição 

interna (elemento químico que apresenta um orbital f  incompleto), por isso, também poderia ser aceito 

como resposta. 

O elemento de maior energia de ionização do grupo do telúrio é o oxigênio ( )O ,  pois possui o menor raio 

atômico. 

Considerando os elementos do logotipo, o elemento carbono ( )C  apresenta a maior eletronegatividade. 

O carbono ( )C se liga ao hidrogênio ( )H  por ligação covalente polar C( )H . 

Composto de menor massa molar formado por carbono ( )C  e hidrogênio ( ) 4H : CH .  

Tipo de geometria: tetraédrica. 

   
 
2. Quanto mais a direita em um mesmo período da classificação periódica, maior a massa atômica, ou seja, 

o metal citado que possui maior massa atômica é o ouro (197 u):  Au.  

Símbolo do metal que pertence ao grupo 14 ou família IV A da classificação periódica (Sn):  estanho. 

Quanto mais acima em um mesmo grupo da classificação periódica, menor o raio atômico. A fórmula do 
cátion divalente do metal de menor raio atômico do grupo 11 da tabela de classificação periódica (cobre) 

é 2Cu .+  

A fórmula do cloreto de prata (elemento cloro; grupo 17 e elemento prata; grupo 11) composto pelo metal 

correspondente à medalha da segunda colocação, ou seja, a prata é AgC .    

  

                  

             C   O    

                  

        Co           

               Te    
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3. 2CO :  dióxido de carbono ou anidrido ("gás carbônico). 

Geometria molecular do 2SO :  angular. 

 

 
 
Fórmula do óxido neutro; monóxido de carbono (não reage com ácidos ou bases, nem com água): CO.  

 

O nitrogênio, símbolo N,  compõe um dos gases residuais, sabendo que esse elemento pertence ao grupo 

15 ou VA da tabela de classificação periódica (décima quinta coluna).   
 
4. O metal alcalino terroso responsável pela cor prateada é o magnésio. 

Fórmula mínima do cloreto formado pelo magnésio: 2MgC .  

 
Coloração obtida pelo metal que possui menor raio atômico, ou seja, pelo lítio (segundo período da tabela 
periódica): vermelha. 
 
Número de oxidação do lítio na forma de cátion (grupo 1): +1.   

 
5. Para o chumbo teremos: 

→ 2 2 6 2 6 2 10 6 2 10 6 2 14 10 2
82Pb 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p  

A camada mais externa (camada de valência) do Pb será: 2 26s 6p  (cerussita). 

O raio atômico varia na Tabela Periódica, simplificadamente da seguinte forma:  

 
 
Assim sendo, os elementos mais posicionados à esquerda (menor número de prótons) e mais abaixo da 
tabela (maior número de camadas) seriam: Ca, Sr, Mg, Ba e Pb, sendo o de maior raio pela junção dos 2 
fatores o Bário. Portanto, o mineral será a Witherita.   

 
6. Teremos: 

Uuq tem 114 elétrons, pois seu número atômico é 114. 
A geometria molecular da substância cuja fórmula seja UuhH2 é angular, pois o átomo central (Uuh) está 
localizado na família VI A. 
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7. A partir da tabela periódica teremos: N (Z = 7); H Z = 1); O (Z = 8) e Cℓ (Z = 17). 
NH4

+ = 7 + 1 + 1 + 1 = 10 elétrons. 
NH3 = 7 + 3 = 10 elétrons. 
O2- = 8 + 2 = 10 elétrons. 
N2H4 = 7 + 7 + 4 = 18 elétrons. 
Cℓ- = 17 + 1 = 18 elétrons. 
 
Íons isoeletrônicos (partículas carregadas eletricamente e que apresentam a mesma quantidade de 
elétrons): NH4

+ e O2−. 
 
Teremos a seguinte estrutura plana (no 3º. Período encontramos o fósforo): 

   
 
8. Enxofre. O elemento deve possuir 6 elétrons em sua camada de valência, já que há uma descontinuidade 

entre a 6a e a 7a energia de ionização, indicando uma mudança de camada.  

Grupo 17 (VII A).   
 
9.  

a) Metal: Césio ou Cs 

   Nome da família: Metais Alcalinos 

 

b) Fórmula mínima: K2O 

   Nome do composto: óxido de potássio   
 
10. D 

De acordo com a tabela periódica: 
=

=

=

=

Uut (Z 113)

Uup (Z 115)

Uus (Z 117)

Uuo (Z 118)

  

 
Quanto mais à direita num mesmo período, menor o raio atômico e maior a e energia de ionização. 
 
Conclusão: o Uuo  apresenta maior energia de ionização.   

 

 



 
 

 

 

1 

Química 
 

Copolímero, vulcanização, polímeros termoplásticos e termofixos 

 

Resumo 

 

Polímeros (do grego: ‘poli’ = muitos; ‘mero’= parte) 

São macromoléculas constituídas de unidades repetitivas, ligadas entre si a partir de uma reação de 

polimerização. Estas unidades repetitivas são os chamados monômeros.  

 

Esses polímeros podem ser formados por: 

• Adição: Onde a união desses monômeros se dá por meio de uma reação de polimerização por adição, 

em que ocorre a ruptura de uma ligação pi (π) e a formação de duas novas ligações simples, o que permite 

a união sucessiva das moléculas do monômero. 

 

• Condensação: São macromoléculas formadas por meio de reações de polimerização por condensação 

em que dois monômeros (iguais ou diferentes), unem-se e é eliminada uma molécula (H2O, HCl) que não 

fará parte do polímero. 

 

Quando o polímero for formado monômeros iguais, nós iremos chamar de Homopolímeros. Caso esses 

monômeros forem diferentes, nós teremos então os Copolímeros. 

 

Copolímeros  

Polímeros formados a partir de monômeros diferentes. Este podendo variar de 4 formas diferentes. A 

maneira com que os monômeros iram se ligar, irá mudar todas as propriedades do polímero. 

 



 
 

 

 

2 

Química 
 

• Buna-S 

Um dos principais copolímeros, é usado em isolamento de cabo elétrico, bandas de rodagem de pneus, 

solados. A sua formação é a partir da reação do eritreno (but-1,3-dieno) e pelo estireno (vinilbenzeno). 

 

• Buna-N 

Outro copolímero de grande importância, utilizado nas mangueiras, revestimentos de tanques de gasolina. 

A sua formação é a partir da reação do acrilonitrila e pelo eritreno (but-1,3-dieno) 

 

• ABS 

A sua principal utilização é para a fabricação de pneus. A sua formação é a partir da reação do acrilonitrila, 

eritreno (but-1,3-dieno) e estireno (vinilbenzeno). 

 

 

Vulcanização  

É uma técnica utiliza para melhorar a qualidade da borracha, deixando este material mais resistente. Consiste 

em adicionar enxofre a estrutura do polímero da borracha (poli-isopreno). 
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Ocorre uma quebra na ligação dupla, onde são adicionados os átomos de enxofre, ligando então as estruturas 

do poli-isopreno. Dessa forma, a nova estrutura (borracha vulcanizada) apresentara uma maior dureza e 

resistência. 

 

Polímeros termoplásticos e termofixos 

Os polímeros termoplásticos são aqueles que apresentam uma estrutura linear (ramificada ou não). 

 

Essa estrutura possibilita que este material sofra influência da temperatura (aumento ou decréscimo da 

temperatura) modificando a sua forma, possibilitando que este material seja moldado várias vezes, sem 

perder as suas propriedades.  

 

 

 

 

 

 

Exemplo: Polietileno, poliestireno, PVC (Policloreto de vinila), poliuretano... 

 

Os polímeros termofixos são aqueles que apresentam uma estrutura reticulada, as cadeias estão cruzadas, 

ligadas uma nas outras. Também são chamados de termorrígidos. 

 

 

Está estrutura permite que o material adquira uma forma fixa após a sua fabricação, não sendo possível 

molda-la após a fabricação. 

Exemplo: Baquelite 

Obs.: Os polímeros termoplásticos podem ser reciclados, já os termofixos não. Caso seja empregado uma 

temperatura nesse material termofixo, o mesmo será degradado 
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Exercícios 

 

1. Sabe-se que o descarte de polímeros no ambiente é uma preocupação mundial, devido aos graves 
problemas relacionados à sua decomposição. Sobre essa situação, assinale o que for correto.  

(01)  O aterro sanitário é a escolha mais adequada para o descarte de silicones e de compósitos, 

pois esses compreendem polímeros não recicláveis.    

(02)  As proteínas e os ácidos nucleicos são também exemplos de polímeros.    

(04)  As fibras têxteis seda, lycra, poliéster e náilon são polímeros sintéticos termofixos.    

(08)  A baquelite, usada em cabos de panela, é um polímero termoplástico que, ao ser aquecido, 

pode ser moldado mesmo após sintetizado.    

(16)  A ebonite é obtida através da vulcanização do látex vegetal da seringueira, com 30 % de 

compostos de enxofre.    

Soma: (      ) 

   

2. A reciclagem de um polímero depende de sua composição e da possibilidade de esse material ser 

processado várias vezes sem perder suas propriedades. Os tipos de polímeros e suas aplicações estão 

apresentados na tabela a seguir: 

 

 

 

 

Considerando as características dos polímeros, podem ser reciclados:  

a) os termoplásticos e os termorrígidos.    

b) apenas os termoplásticos.    

c) os termoplásticos e os elastômeros.    

d) apenas os elastômeros.    

   

Tipos Características Exemplos de Aplicações 

Termoplásticos 

Após aquecimento, podem ser moldados; podem 

ser fundidos ou dissolvidos em solvente para 

serem reprocessados. 

CDs, garrafas PETs 

divisórias. 

Termorrígidos 

Rígidos e frágeis. Embora sejam estáveis a 

variações de temperatura, o aquecimento para 

possível reprocessamento promove a 

decomposição do material; não podem ser 

fundidos. 

Caixas d'água, piscinas, 

tomadas. 

Elastômero 

São elásticos e recuperam sua forma após cessar 

a aplicação de uma tensão; após sintetizados, 

não podem ser fundidos para possível 

reprocessamento. 

Pneus, mangueiras. 
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3. Com o objetivo de substituir as sacolas de polietileno, alguns supermercados têm utilizado um novo 

tipo de plástico ecológico, que apresenta em sua composição amido de milho e uma resina polimérica 

termoplástica, obtida a partir de uma fonte petroquímica. 
ERENO, D. “Plásticos de vegetais”. Pesquisa Fapesp, n. 179, jan. 2011 (adaptado). 

 

Nesses plásticos, a fragmentação da resina polimérica é facilitada porque os carboidratos 

presentes  

a) dissolvem-se na água.    

b) absorvem água com facilidade.    

c) caramelizam por aquecimento e quebram.    

d) são digeridos por organismos decompositores.    

e) decompõem-se espontaneamente em contato com água e gás carbônico.    

   

4. Assinale a(s) alternativa(s) correta(s) a respeito de reações envolvendo produção e modificação de 

polímeros.  

(01)  Nas reações de formação de polímeros de adição, como o PVC, há a geração de uma grande 

quantidade de subprodutos, que devem ser separados do produto final.    

(02)  Um polímero de adição fabricado a partir de mais de um monômero recebe o nome de 

copolímero.    

(04)  O processo de vulcanização diminui o número de ligações duplas na borracha natural, gerando 

ligações cruzadas entre diferentes cadeias do polímero através de pontes de enxofre.    

(08)  Nas poliamidas, como o Náilon e o Kevlar, a presença de grupamentos amida é preponderante 

para as características de alta resistência desses polímeros, devido a fortes interações entre as 

cadeias, como as ligações de hidrogênio.    

(16)  O processo de polimerização por condensação envolve sempre dois monômeros diferentes e 

não gera subprodutos.    

Soma: (      ) 
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5. Copolímeros estão entre os compostos mais estudados para a produção de novos materiais, com 

propriedades físicas e químicas muito específicas. A esse respeito, analise as afirmativas a seguir. 

I. Copolímeros consistem em uma mistura física de dois homopolímeros compostos por monômeros 
estruturalmente diferentes, normalmente pela mistura de soluções dos dois polímeros, seguida da 
evaporação do solvente. 

II. Copolímeros podem ser obtidos pela reação entre diferentes monômeros, e a proporção relativa 
entre eles na estrutura do copolímero dependerá de suas reatividades químicas. 

III. Copolímeros, por possuírem mais de um monômero, apresentarão as propriedades físicas e 
químicas dos homopolímeros, combinadas em um único material. 

É (são) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s): 

a) I. 

b)  II. 

c)  III. 

d)  I e III. 

e) II e III.   

 

6. Assinale a(s) alternativa(s) que apresenta(m) uma correta descrição das características dos polímeros.  

(01)  O nailon-66 é produzido a partir de 2 precursores, enquanto o nailon-6 é produzido a partir de 

um único precursor.    

(02)  O nailon e o kevlar apresentam interações intra e intercadeias do tipo ligação de hidrogênio.    

(04) O poli(tereftalato de etileno), PET, é um poliéster, enquanto o polietileno, PE, é um 

hidrocarboneto.    

(08)  As poliuretanas são produzidas em reações de adição radicalar.    

(16)  A baquelite é um termofixo, enquanto o poliestireno, PS, é um termoplástico.    

Soma: (      ) 

   

7. Um polímero é uma macromolécula formada pela repetição de pequenas e simples unidades químicas 
(os monômeros) ligadas covalentemente. Se apenas uma espécie de monômero está presente na 
estrutura do polímero, este é chamado de homopolímero. Se espécies diferentes de monômeros são 
empregadas, o polímero recebe a denominação de copolímero. Sobre os polímeros, assinale o que for 
correto.  

(01)  A reação da borracha (natural ou sintética) com enxofre é denominada vulcanização.    

(02) Os polímeros termoplásticos amolecem quando são aquecidos.    

(04)  Os polímeros termofixos apresentam elevadas temperaturas de fusão.    

(08)  Os homopolímeros polipropileno e politetrafluoretilieno são sintetizados por meio de reações 

de substituição.    

(16) Mesas de madeira, camisetas de algodão e folhas de papel contêm materiais poliméricos em 

sua constituição.    

Soma: (      ) 
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8. O polietileno é um dos polímeros mais empregados na fabricação de utensílios utilizados no cotidiano. 

Esse polímero pode ser sintetizado por diferentes rotas, obtendo-se cadeias carbônicas longas e 

altamente lineares, praticamente sem ramificações, ou cadeias carbônicas de menor tamanho e com 

maior número de ramificações. As propriedades físicas desse polímero são alteradas de acordo com 

o tipo de cadeia carbônica formada.  

A esse respeito, é correto afirmar:  

a) As cadeias altamente lineares permitem a máxima interação entre elas e conduzem à formação 

de um polietileno com maior resistência mecânica.    

b) As cadeias com ramificações permitem a formação de ligações cruzadas e conduzem à 

formação de um polietileno mais cristalino.    

c) As cadeias com ramificações aumentam a densidade do polímero e levam à formação do 

polietileno de alta densidade (PEAD).    

d) As cadeias altamente lineares diminuem a densidade do polímero e levam à formação do 

polietileno de baixa densidade (PEBD).    

e) As cadeias com ramificações levam à formação de um polímero termofixo e impedem que o 

polietileno possa ser moldado em temperaturas elevadas.    

   

9. A palavra "plástico" tem significado "de que pode ser moldado". Contudo, no que diz respeito à 

plasticidade, os químicos dividem os polímeros em dois grupos: polímeros termoplásticos - quando 

aquecidos, amolecem e permitem que sejam moldados, adquirindo o formato desejado - e polímeros 

termofixos - ao serem aquecidos não amolecem e, caso o aquecimento continue, começam a se 

decompor. A seguir, são dadas as estruturas moleculares de alguns compostos 

 

Com base nas estruturas apresentadas, pode-se afirmar que:  

a) todos são polímeros termoplásticos.    

b) I e II são polímeros termofixos.    

c) I e IV são polímeros termoplásticos.    

d) III e IV são polímeros termoplásticos.    

e) apenas IV é um polímero termofixo.    
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10. Entrou em vigor em 25 de janeiro de 2012 um acordo pelo qual os supermercados do estado de São 

Paulo deixaram de oferecer as sacolinhas plásticas aos seus clientes. Esses sacos plásticos, que 

podem ser feitos de polietileno (PE) ou de polipropileno (PP), quando incorretamente descartados, 

causam grande impacto ambiental. Na figura é representada a composição dos principais 

termoplásticos encontrados no resíduo sólido urbano brasileiro. 

 

Os polímeros PE e PP são produzidos a partir da polimerização do etileno (eteno) e propileno (propeno), 

respectivamente. 

a) Escreva a equação da reação de polimerização na obtenção do polímero PP. 

b) O termoplástico mais encontrado no resíduo sólido brasileiro é considerado um composto 

hidrofóbico ou hidrofílico? Justifique.  
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Gabarito 

 

1. 02 + 16 = 18 

(01)  Falso. Os silicones são inertes e não agridem o meio ambiente, além de que muitos são recicláveis. 

(02) Correto. As proteínas e os ácidos nucleicos são também exemplos de polímeros naturais. 

(04)  Falso. São polímeros termofixos: baquelite, resina, epóxi, borracha vulcanizada, entre outros. 

(08)  Falso.A baquelite, usada em cabos de panela, é um polímero termofixo que, ao ser aquecido, não 

pode ser moldado. 

(16)  Correto. A ebonite é obtida através da vulcanização do látex vegetal da seringueira, com 30 % de 

compostos de enxofre. 

 

2.  B 

Os polímeros termoplásticos, após o aquecimento, podem ser moldados o que permite a deformação do 

polímero a partir da aplicação de uma pressão, esse comportamento, viabiliza a reciclagem desse tipo de 

polímero.Já os termorrígidos, são aqueles que não amolecem e não podem ser re-processados, e o 

aquecimento provoca a decomposição do material, semelhante aos elastômeros, que também não 

podem ser fundidos para possível reprocessamento.   

 

3. D  

Nesses plásticos, a fragmentação da resina polimérica é facilitada porque os carboidratos presentes são 

digeridos por organismos decompositores, ou seja, o polímero é biodegradável.   
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4. 02 + 04 + 08 = 14 

(01)  Nas reações de formação de polímeros de adição, como o PVC, não há a geração de subprodutos, 

pois o reagente é incorporado ao polímero. 

(02)  Um polímero de adição fabricado a partir de mais de um monômero recebe o nome de copolímero.   

(04)  O processo de vulcanização diminui o número de ligações duplas na borracha natural, gerando 

ligações cruzadas entre diferentes cadeias do polímero através de pontes de enxofre.   

 

(08)  Nas poliamidas, como o Náilon e o Kevlar, a presença de grupamentos amida é preponderante para 

as características de alta resistência desses polímeros, devido a fortes interações entre as cadeias, 

como as ligações de hidrogênio.   

(16)  O processo de polimerização por condensação envolve sempre dois monômeros diferentes e gera 

subprodutos.   

 

5. B 

As alternativas I e III estão incorretas porque: 
I. A reação de polimerização para formar um copolímero pode envolver mais de dois monômeros no 

estado sólido e não dissolvidos em uma solução; 
III. As propriedades físicas e químicas dos copolímeros são diferentes das propriedades dos seus 

monômeros individuais. 
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6. 01 + 02 + 04 + 16 = 23 

Análise das alternativas: 

(01)  Correta. O nailon-66 é produzido a partir de 2 precursores (polimerização por condensação), 

enquanto o nailon-6 é produzido a partir de um único precursor, percebe-se pela numeração.  

(02) Correta. O nailon e o kevlar apresentam interações intra e intercadeias do tipo ligação de hidrogênio 

ou pontes de hidrogênio.   

(04)  Correta. O poli(tereftalato de etileno), PET, é um poliéster (apresenta a função éster), enquanto o 

polietileno, PE, é um hidrocarboneto.   

(08)  Incorreta. As cadeias orgânicas do PU são unidas por ligações uretânicas. 

 

(16)  Correta. A baquelite é um termofixo (tridimensional), enquanto o poliestireno, PS (poliestireno), é 

um termoplástico.   
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7. 01 + 02 + 16 = 19 

Análise das afirmativas: 

(01)  Correta. A reação da borracha (natural ou sintética) com enxofre é denominada vulcanização.  

 

(02)  Correta. Os polímeros termoplásticos amolecem quando são aquecidos.   

(04)  Incorreta. Polímeros termorrígidos ou termofixos (Termoset) são polímeros que por aquecimento 

ou outra forma de tratamento, assumem uma estrutura tridimensional reticulada, com ligações 

cruzadas, tornando-se insolúveis e infusíveis. 

(08)  Incorreta. Os homopolímeros polipropileno e politetrafluoretilieno são sintetizados por meio de 

reações de adição. 

(16)  Correta. Mesas de madeira, camisetas de algodão e folhas de papel contêm materiais poliméricos 

em sua constituição (celulose).   

 

8. A 

O PEAD (polietileno de alta densidade), é um termoplástico semicristalino, apresenta alta densidade, baixo 

nível de ramificações e forças intermoleculares elevadas. Possui elevada resistência à tensão; 

compressão e tração. 

O PEBD (polietileno de baixa densidade): termoplástico semicristalino apresenta baixa densidade e 

estrutura ramificada. Possui elevada resistência química. 

O PELBD (polietileno linear de baixa densidade): possui ramificações curtas induzidas, pouca ou nenhuma 

ramificação de cadeia longa. As suas propriedades e aplicações são idênticas ao do PEBD.   
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9. E 

Apenas a baquelita é um polímero tridimensional (termofixo). Observe a representação esquemática da 

reação global de formação deste polímero na figura dada a seguir. 

 

A baquelita ou baquelite é o polímero industrial mais antigo (1909) muito utilizado na fabricação de 

objetos moldados que resistem a temperaturas elevadas como a fita isolante, cabos de panela, 

equipamentos elétricos, etc.   

 

10.  

a) Equação da reação de polimerização na obtenção do polímero PP (polipropileno): 

 

 

b) O termoplástico mais encontrado no resíduo sólido brasileiro, de acordo com o gráfico, é o PE 

(polietileno). 

 

O PE é apolar e hidrofóbico, pois é formado apenas por átomos de carbono e hidrogênio, ou seja, não 

tem afinidade com a água.   

 



 
 

 

 

1 

Química 
 

Polimereos de condensação: principais casos 

 

Resumo 

 

Polímeros (do grego: ‘poli’ = muitos; ‘mero’= parte) 

 São macromoléculas constituídas de unidades repetitivas, ligadas entre si a partir de uma reação de 

polimerização. Estas unidades repetitivas são os chamados monômeros.  

 

 

Esses polímeros podem ser formados por: 

• Adição: Onde a união desses monômeros se dá por meio de uma reação de polimerização por adição, 

em que ocorre a ruptura de uma ligação pi (π) e a formação de duas novas ligações simples, o que 

permite a união sucessiva das moléculas do monômero. 

• Condensação: São macromoléculas formadas por meio de reações de polimerização por 

condensação em que dois monômeros (iguais ou diferentes), unem-se e é eliminada uma molécula 

(H2O, HCl) que não fará parte do polímero. 

 

Neste resumo iremos falar sobre os polímeros de condensação. 

 

 Representação genérica de uma polimerização por condensação: 

 

 É importante perceber que nós temos monômeros diferentes, onde um irá perder uma hidroxila (OH) 

e o outro o hidrogênio (H), formando uma molécula de água (H2O) que não fará parte do polímero. 

 

 

 

 



 
 

 

 

2 

Química 
 

Principais polímeros de condensação 

 

Poliéster 

Formado a partir da reação de condensação entre um ácido carboxílico e álcool com a eliminação 

de uma molécula de água. O polímero formado apresenta a função éster, por isso é chamado de poliéster. O 

principal poliéster é o politereftalato de etileno (PET) que também é comercializado como dracon e terilene. 

 

 

 

A hidroxila do álcool (em vermelho), juntos com o hidrogênio do ácido 

(em vermelho) saem na forma de água, ocorrendo então a união entre 

os monômeros. A outra hidroxila do álcool (em azul) também sai 

formando água com o hidrogênio de um outro monômero do ácido 

tereftálico. O mesmo ocorre com o hidrogênio do ácido (em azul), libera 

uma outra molécula de água quando reagir com a hidroxila de um outro 

monômero do etilenoglicol.  

 

Este polímero é muito importante para o nosso dia a dia, é utilizado na produção das garrafas 

plásticas para refrigerantes (garrafa PET).  

 

Poliamida 

Formado a partir da reação de condensação entre um diácido carboxílico e uma diamina com a 

eliminação de água. 

 

 

 A reação é semelhante à do exemplo anterior, o hidrogênio da diamina junto da hidroxila do ácido, 

saem em na forma de água unindo os monômeros. O polímero formado apresenta a função amida (em roxo), 

por isso o nome poliamida. Este polímero é muito utilizado na fabricação de meias, fibras têxteis, linhas de 

pesca. 
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Kevlar (Poliamida) 

Formado a partir da reação de condensação entre o ácido teraftálico e a p-benzenodiamina com a 

eliminação de água. 

 

 

 Como o próprio nome sugere, pelo fato de ser um material muito resistente, este é usado nos coletes 

a prova de bala, roupas de piloto, bicicleta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Policarbonato – PC (Poliéster) 

Formado a partir da reação de condensação entre o fosgênio e o p-isopropilenodifenol com a 

eliminação de gás de cloreto de hidrogênio (HCl). 
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Material transparente altamente resistente ao impacto, lembra o vidro, muito utilizado em telhados 

com o intuído de permitir a passagem da luz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baquelite (Polifenol) 

Produzido em 1907, por Hendrik Baekeland, foi o primeiro polímero sintético de grande importância 

industrial. Foi bastante utilizado na fabricação de bolas de bilhar, telefones, panelas, tomas, plugues. Formado 

a partir da reação de condensação entre fenol (benzenol ou hidroxibenzeno) e o formaldeído (metanal) com 

a eliminação de água. 
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Exercícios 

 

1. A substância denominada popularmente bisfenol A é utilizada, principalmente, na produção de 
policarbonato – um polímero que apresenta alta transparência e elevada resistência térmica e 
mecânica – e de vernizes epóxi. Estudos levantaram dúvidas quanto à segurança associada à presença 
do bisfenol A em muitos utensílios de policarbonato, especialmente em mamadeiras, considerando 

fatores como a sua solubilidade em água (60,0 mg  por 100 mL,  a 25 C).  Por precaução, alguns 

países, inclusive o Brasil, optaram por proibir a importação e a fabricação de mamadeiras que 
contenham bisfenol A, tendo em vista a maior exposição e suscetibilidade dos indivíduos usuários 
desse produto. Essa proibição está vigente desde janeiro de 2012 e foi oficializada por meio da 
Resolução RDC no 41/2011. 

Disponível em: <http://portal.anvisa.gov.br/alimentos/embalagens/bisfenol-a>. [Adaptado]. Acesso em: 9 set. 2018. 

 
 

A reação de obtenção do policarbonato é mostrada abaixo: 

 
 

Sobre o assunto tratado acima, é correto afirmar que:  

(01)  A molécula de bisfenol A é composta por um átomo de carbono quaternário, quatro átomos de 
carbono terciários, oito átomos de carbono secundários, dois átomos de carbono primários e 
oito átomos de hidrogênio.     

(02)  Na molécula de bisfenol A, os grupos OH−  estão ligados diretamente aos átomos de carbono 

da cadeia alifática.     

(04)  A 25 C,  seria possível solubilizar 30,0 g  de bisfenol A em 50  litros de água.     

(08)  O policarbonato é formado pelas ligações de hidrogênio que ocorrem entre bisfenol A e fosgênio.     

(16)  O policarbonato é um polímero de condensação formado por reação entre dois tipos de 
monômeros.     

(32)  A molécula de fosgênio assume geometria trigonal plana.     

Soma (    )  
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2. O amido é uma macromolécula formada a partir da interação de moléculas de glicose e funciona como 

reserva de energia nos vegetais, principalmente nas raízes. Quando o amido é ingerido pelo homem, 

sofre ação da enzima amilase, presente na saliva, e é convertido em glicose e carboidratos menores. 

 

 
 

A reação da produção do amido a partir da glicose é classificada como de polimerização por 

_______I______, e aquela que ocorre pela ação da enzima amilase é denominada reação de 

_______II______. 

Assinale a alternativa que preenche respectivamente as lacunas I e II.  

a) condensação e hidrólise.    

b) condensação e hidrogenação.    

c) condensação e oxidação.    

d) adição e hidrogenação.    

e) adição e hidrólise.    
  

 

3. O poli(ácido lático) ou PLA é um material de interesse tecnológico por ser um polímero biodegradável 

e bioabsorvível. O ácido lático, um metabólito comum no organismo humano, é a matéria-prima para 

produção do PLA, de acordo com a equação química simplificada: 

 

 
 

Que tipo de polímero de condensação é formado nessa reação?  

a) Poliéster.    

b) Polivinila.    

c) Poliamida.    

d) Poliuretana.    

e) Policarbonato.    
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4. O Nylon® é um polímero (uma poliamida) obtido pela reação do ácido adípico com a 
hexametilenodiamina, como indicado no esquema reacional. 

 

 
 

Na época da invenção desse composto, foi proposta uma nomenclatura comercial, baseada no 

número de átomos de carbono do diácido carboxílico, seguido do número de carbonos da diamina. 

 

De acordo com as informações do texto, o nome comercial de uma poliamida resultante da reação do 

ácido butanodioico com o 1,2-diamino-etano é  

a) Nylon 4,3.    

b) Nylon 6,2.    

c) Nylon 3,4.    

d) Nylon 4,2.    

e) Nylon 2,6.    
  

 

5. Um dos principais ramos industriais da química é o segmento petroquímico. A partir do eteno, obtido 

da nafta derivada do petróleo ou diretamente do gás natural, a petroquímica dá origem a uma série de 

matérias-primas que permite ao homem fabricar novos materiais, substituindo com vantagens a 

madeira, peles de animais e outros produtos naturais. O plástico e as fibras sintéticas são dois desses 

produtos. O polietileno de alta densidade (PEAD), o polietileno tereftalato (PET), o polipropileno (PP), 

e o policloreto de vinila (PVC) são as principais resinas termoplásticas. Nas empresas 

transformadoras, essas resinas darão origem a autopeças, componentes para computadores e para a 

indústria aeroespacial e eletroeletrônica, a garrafas, calçados, brinquedos, isolantes térmicos e 

acústicos... Enfim, a tantos itens que fica difícil imaginar o mundo, hoje, sem o plástico, tantas e tão 

diversas são as suas aplicações. 
Disponível em: <http://atividadesdeciencias.blogspot.com.br>. Acesso em: 16 jun. 2014.  

 

As substâncias, em destaque, são exemplos de  

a) amidos.    

b) celulose.    

c) proteínas.    

d) ácidos nucleicos.    

e) polímeros sintéticos.    
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6. Impressoras 3D vêm revolucionando por causa da sua versatilidade. Um exemplo é a produção de 
exoesqueleto à base de polímeros, que podem substituir o gesso, como mostrado na figura abaixo.  

 

 
 

(Disponível em: http://exame.abril.com.br/tecnologia/noticias/peca-impressa-em-3d-substitui-gesso-

usado-em-fraturas. Adaptado.) 

 
O nylon é um material muito interessante para esse tipo de impressão, uma vez que produz peças 
flexíveis e muito resistentes. Um tipo de estrutura polimérica desse material é representada por  
 

a)     

b)     

c)     

d)     

e)     
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7. Analise o texto a seguir:  
 

A sociedade moderna é bastante dependente de polímeros sintéticos. Essa dependência se manifesta 

em inúmeros produtos encontrados no cotidiano, a começar pelas garrafas de refrigerante, feitas de 

__________, e as sacolas de supermercado, feitas de __________. As juntas e tubulações por onde passa 

a água encanada são geralmente fabricadas com __________, um polímero que contém átomos de um 

halogênio em sua estrutura. O “isopor” é um produto constituído de ___________, o qual pode ser 

dissolvido em acetona para formar uma cola muito resistente. 

 

As palavras/expressões que preenchem correta e respectivamente as lacunas do texto estão 

reunidas em  

a) politereftalato de etileno – polietileno – policloreto de vinila – poliestireno     

b) polietileno – polipropileno – polibutadieno – poliestireno     

c) policarbonato – plástico verde – poliuretano – polipropileno     

d) álcool polivinílico – PET – celuloide – poliamida     

e) poliéster – polimetilmetacrilato – silicone – poli-isopreno    
  

 

8. Kevlar® é um polímero de condensação com alta resistência ao calor e à tração, sendo empregado na 

confecção de esquis, coletes à prova de bala, roupas e luvas utilizadas por bombeiros, entre outras 

aplicações. A intensa atração existente entre as cadeias confere ao polímero propriedades 

excepcionais de resistência, que têm permitido utilizar cordas do Kevlar® em substituição aos cabos 

de aço. 

 

 
 

Com base no exposto, qual a função orgânica nitrogenada que compõe a estrutura desse polímero? Dê 

a fórmula estrutural de seus monômeros e diga que tipo de interação existe entre as cadeias 

adjacentes.  
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9. O PET é obtido pela reação de polimeração do ácido tereftálico com etilenoglicol. 
 

Sobre esse assunto, assinale o que for correto. 
 

 
(01)  O PET é um polímero de adição.     
(02)  O PET é um poliéster utilizado na fabricação de fibras têxteis e de embalagens para 

refrigerantes.     
(04)  Na reação de polimeração para obtenção do PET, também é produzido metanol.     
(08)  A principal vantagem do uso do PET em embalagens que substituem o vidro é o fato de o vidro 

não ser um material reciclável.     
(16) O nome IUPAC do ácido tereftálico é ácido parabenzenodioico.    
 Soma (      ) 

 

 

10. Uma indústria produz uma resina utilizada para a fabricação de cabos para panelas. Essa matéria-prima 

é obtida pela condensação do  

a) etileno.    

b) fenol com o metanal.    

c) isopreno (2-metil 1,3-butadieno).    

d) éster metílico do ácido tereftálico com o etilenoglicol.    

e) ácido adípico (ác. hexanodioico) com a hexametilenodiamina (hexan-1,6-diamina).    
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Gabarito 

 

1. 04 + 16 + 32 = 52 

(01) Incorreto. A molécula de Bisfenol A é composta por um átomo de carbono quaternário, dois átomos 

de carbono terciários, dez átomos de carbono secundários, dois átomos de carbono primários e 

dezesseis átomos de hidrogênio.    

 
(02) Incorreto. Na molécula de Bisfenol A, os grupos OH−  estão ligados diretamente aos átomos de 

carbono da cadeia aromática (núcleo benzênico).  

 
(04) Correto. A 25 C,  seria possível solubilizar 30,0 g  de Bisfenol A em 50  litros de água.    

T 25 C

100 mL 0,1L

60 mg 0,06 g

0,06 g (bisfenol A)

= 

=

=

(bisfenol A)

0,1L de água

m

(bisfenol A)

(bisfenol A)

50 L de água

0,06 g 50 L
m

0,1L

m 30,0 g


=

=

  

(08) Incorreto. O policarbonato é formado por ligações covalentes que ocorrem entre os átomos de 

oxigênio das hidroxilas do Bisfenol A e os átomos de carbono das carbonilas do Fosgênio. 

(16) Correto. O policarbonato é um polímero de condensação formado por reação entre dois tipos de 

monômeros com a saída de HC .    

(32) Correto. A molécula de fosgênio assume geometria trigonal plana ou triangular. 
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2. A 

As polimerizações por condensação observa-se, além do polímero, (produto principal) um subproduto, 

em geral uma molécula mais simples. Nesse caso, houve a formação de água. A reação de quebra do 

polímero por ação de enzimas é chamada de hidrólise.   

 
3. A 

Verifica-se a formação da função éster no elo de repetição do polímero, ou seja, tem-se um poliéster. 

   
 
4. D 

Notação: 
Nylon x, y. Onde, 
 
x :  número de átomos de carbono na cadeia do diácido carboxílico. 
y :  número de átomos de carbono na cadeia da diamina. 

 
Butanodioico: 4 átomos de carbono. 
1,2-diamino-etano: 2 átomos de carbono. 
 
Conclusão:  
Nylon 4,2.   
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5. E 

Polietileno de alta densidade (PEAD), o polietileno tereftalato (PET), o polipropileno (PP), e o policloreto 
de vinila (PVC) são polímeros sintéticos (fabricados artificialmente). 
Exemplos: 

   
 
6. D 

O nylon é o obtido a partir de uma poliamida, cujo monômero é: 
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7. A 

Politereftalado de etileno: utilizado na fabricação de garrafas de refrigerante. 

 
Polietileno: utilizado em sacolas de supermercado. 

 
Policloreto de vinila: utilizado em tubos e conexões (PVC). 

 
Poliestireno: utilizado na fabricação do isopor. 

   
 
8. A função orgânica que compõe a estrutura desse polímero é a amida: 

  
As fórmulas estruturais dos monômeros são: 

 
As interações existentes entre as cadeias adjacentes são as pontes ou ligações de hidrogênio. 
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9. 02 + 16 = 18 

(01) Incorreto. O PET é um polímero de condensação, devido à saída de água durante a sua formação.   

  
(02) Correto. O PET é um poliéster (apresenta a repetição da função éster em sua cadeia) utilizado na 

fabricação de fibras têxteis e de embalagens para refrigerantes.   

  
 
(04) Incorreto. Na reação de polimeração para obtenção do PET é produzida água, além do 

politereftalato de etileno. 
(08) Incorreto. O vidro é um material reciclável.    
(16) Correto. O nome IUPAC do ácido tereftálico é ácido parabenzenodioico.   

   
 
10. B 

A baquelite ou baquelita é a resina (polímero) utilizada para a fabricação de cabos para panelas. Ela é 
obtida pela condensação do fenol com o metanal.  Simplificadamente: 
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Polissacarídeos e polipeptideos 

 

Resumo 

 

Polissacarídeos 

Os polissacarídeos são polimeros naturais. Eles são formados pela união de varios sacarídeos menores 

(monosacarídeos). Ou seja, ocorre uma reação de polimerização entre esses sacarídeos, para formar um 

polissacarídeo. 

  

Exemplos de monosacarídeos: 

 

 

 

Exemplo de polissacarídeo: 

 

 

Celulose  

 

A ligação entre esses monosacarideos é chama de ligação glocosídica, que consiste em uma ligação 

covalente resultante da reação de condensação entre os dois carboidratos. 
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Tipos de polissacarídeos: 

Homopolissacarídeo – É aquele polissacarídeo formado por um unico tipo de monômero. 

Ex: Celulose 

 

Heteropolissacarídeo – É aquele polissacarídeo formado por diferentes monosacarídeos 

Ex: Peptidoglicano 

 

Principais polissacarídeos: 

 

Amido 

O amido é um polissacarídeo presente em várias espécies de vegetais. Ele também é importante para nosso 

organismo, pois atua como reserva de energia. Podemos encontrar grandes quantidades de amido no milho, 

trigo, batata, arroz, mandioca e cenoura. 

 

Quitina 

A quitina é um polissacarídeo pouco ingerido pelos seres humanos. Encontramo-las no exoesqueleto de 

animais artrópodes e nas paredes das células de fungos. A quitina é composta por grande quantidade de 

moléculas de glicose e por grupos de amina (composto químico orgânico nitrogenado). 
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Celulose 

A celulose está presente, principalmente, nos vegetais. Ela atua na formação da parede celular das plantas. 

Quando ingerimos vegetais (folhas, legumes, frutas e etc.), nosso organismo não digere a celulose. Porém, 

ela é muito importante para o bom funcionamento dos intestinos e composição do bolo fecal. 

 

 

 

Polipeptídeos 

Polipeptídeos são polímeros formados pela uniam de varios aminoácidos.Ou seja, ocorre uma reação de 

polimerização entre esses aminoácidos formando os polipeptídeos. 

Exemplos de aminoácidos: 

 

 

Exemplo de polipeptídeo: 

 

Obs: Quando o polipeptídeo apresenta mais de 70 aminoácidos, temos então, as proteínas. 
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Mas como essa união entre esses aminoácidos ocorre? 

Essa união ocorre atraves de uma reação de desidratação entre a carboxila de um aminoácido e o grupo 

amino do outro aminoácido. 

Exemplo: 

 

+ H2O 

 

O nome dessa ligação formada é chamada de ligação peptídica. 
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Exercícios 

 

1. As carapaças de crustáceos são resíduos abundantes e rejeitados pela indústria pesqueira, que, em 

muitos casos, considera-as poluentes. A utilização dessas carapaças reduz o impacto ambiental 

causado pelo seu acúmulo nos locais onde são geradas ou estocadas. Dessa biomassa é extraída a 

quitina, que, por sua vez, é transformada na quitosana, cujas propriedades vêm sendo exploradas em 

aplicações industriais e tecnológicas. Ambas são polissacarídeos atóxicos, biodegradáveis, 

biocompatíveis, obtidos de fonte renovável. 

 

 

 

Observando a reação apresentada na figura, é correto afirmar:  

a) A quitina possui grupos amidas transformados em aminas na quitosana.    

b) Quitina e quitosana são polímeros de glicofuranoses.    

c) A reação demonstra a saponificação da quitina.    

d) A quitina sofre uma reação de acetilação até transformar-se em quitosana.    

e) A quitina com caráter ácido é neutralizada até transformar-se em quitosana.    
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2. Estruturalmente, os polissacarídeos quitina e quitosana podem ser comparados com a celulose, outro 

biomaterial polissacarídeo com alto valor industrial. 

 

 
 

Comparando esses três polímeros, afirma-se: 

I.    Os três possuem hidroxilas ligadas a carbonos primários. 

II. Dos três, somente a celulose é formada com monômeros de glicose. 

III. Os três são polímeros de cetoses. 

Está(ão) correta(s)  

a) apenas I.    

b) apenas II.    

c) apenas III.    

d) apenas I e II.    

e) apenas II e III.    
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3. A gelatina é uma mistura de polipeptídeos que, em temperaturas não muito elevadas, apresenta a 

propriedade de reter moléculas de água, formando, assim, um gel. Esse processo é chamado de 

gelatinização. Porém, se os polipeptídeos forem hidrolisados, a mistura resultante não mais 

apresentará a propriedade de gelatinizar. A hidrólise pode ser catalisada por enzimas, como a 

bromelina, presente no abacaxi. Em uma série de experimentos, todos à mesma temperatura, amostras 

de gelatina foram misturadas com água ou com extratos aquosos de abacaxi. Na tabela a seguir, foram 

descritos os resultados dos diferentes experimentos. 

 

Experimento Substrato Reagente Resultado observado 

1 gelatina água gelatinização 

2 gelatina extrato de abacaxi 
não ocorre 

gelatinização 

3 gelatina 
extrato de abacaxi 

previamente fervido 
gelatinização 

 
a) Explique o que ocorreu no experimento 3 que permitiu a gelatinização, mesmo em presença do 

extrato de abacaxi. 
Na hidrólise de peptídeos, ocorre a ruptura das ligações peptídicas. No caso de um dipeptídeo, sua 
hidrólise resulta em dois aminoácidos. 

 
b) Complete o esquema da figura 2, escrevendo as fórmulas estruturais planas dos dois produtos 

da hidrólise do peptídeo representado na figura 1. 
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4. O Brasil atualmente defronta-se com a perspectiva de um significativo aumento na demanda por etanol 

combustível. Esta previsão sustenta-se em certas realidades de mercado, como:  

a) aumento do consumo interno de álcool hidratado devido ao sucesso dos automóveis flexi fuel no 

mercado de veículos automotivos leves.  

b) expansão das exportações brasileiras de etanol em função do crescente interesse mundial pela 

mistura deste à gasolina, como forma de diminuir as emissões de gases de efeito estufa (GEE).  

 

Um caminho para solucionar o problema seria ampliar a produtividade de litros de álcool por hectare 

de cana plantada, aproveitando integralmente a biomassa da planta para produzir etanol. Essa rota 

recebe o nome de etanol lignocelulósico ou de 2a geração. Para obtermos etanol lignocelulósico são 

necessários, basicamente, dois processos: a hidrólise dos polissacarídeos em açúcares simples e a 

fermentação destes em etanol.  

Disponível em: <http://www.bioetanol.org.br/interna/index.php?pg=MzM=>  

Acesso em: 16 ago. 2009. 

 

Com base nas informações acima, assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S).  

(01)  Hidrólise significa quebra pelo hidrogênio.    

(02)  A hidrólise da celulose pode ser representada por: 

    

(04)  Na molécula de glicose existe apenas um centro quiral.    

(08)  O aumento da produtividade de álcool por hectare pode ser conseguido pela fermentação da 
molécula de açúcar liberada pela hidrólise da lignocelulose presente no bagaço da cana.    

(16) A fermentação da glicose para geração de etanol pode ser representada pela equação 
corretamente balanceada: C4H12O2→ 2C2H5OH.    

(32)  A molécula de etanol produzida pelo processo tradicional é diferente da molécula de etanol 
produzida pela fermentação do açúcar proveniente da lignocelulose.    

Soma: (      ) 
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5. Texto para a próxima questão:  
 

Elemento Número atômico Massa atômica 

H 1 1,0 

C 6 12,0 

N 7 14,0 

O 8 16,0 

Na 11 23,0 

Al 13 27,0 

S 16 32,0 

Cl 17 35,5 

K 19 39,0 

Cr 24 52,0 

Fe 26 56,0 

Ba 56 137,0 

  
O pão nosso de cada dia surgiu na Mesopotâmia há cerca de seis mil anos. Na sua composição atual 

ele contém farinha de trigo e fermento que garantem a presença de carboidratos, proteínas, minerais 

diversos, ferro etc. Considerando os seus conhecimentos de química, marque a afirmação verdadeira.  

a) Pentoses são carboidratos polissacarídeos, de 5 carbonos, que entram na composição química 
dos ácidos nucleicos.    

b) As proteínas sofrem desnaturação ocorrendo o rompimento de ligações da cadeia polipeptídica, 
perdendo-se a sequência de aminoácidos que a caracterizam.    

c) Os carboidratos formam uma classe de compostos orgânicos que incluem açúcares, amido e 
celulose.    

d) A desnaturação é um processo, geralmente irreversível, que consiste na transformação de uma 
proteína em lipídios e gliceróis.    

  
 

6. As proteínas são polímeros naturais formados através de ligações peptídicas que se estabelecem 

quando o grupo amino de um aminoácido reage com o grupo carboxila de outro. Considere a estrutura 

primária das proteínas, representada a seguir, 

 
 

onde 1 2R , R H=  ou substituintes. 

Com base nessa estrutura, conclui-se que as proteínas são  

a) poliacrilonitrilas.    

b) poliamidas.    

c) poliésteres.    

d) policarbonatos.    

e) polissacarídeos.    
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7. A proteína transmembrana de um macrófago apresenta aminoácidos constituídos pelos radicais 

polares R1 e R2, presentes em dois dos aminoácidos indicados pelas fórmulas estruturais presentes 

na figura. 

 

 
 

 
 

Um antígeno fora do macrófago liga-se a um dos radicais por interação dipolo permanente-dipolo 

permanente. Uma enzima produzida no citosol do macrófago interage com o outro radical por ligação 

de hidrogênio. 

Os radicais R1 e R2 constituem, respectivamente, os aminoácidos  

a) serina e alanina.     

b) aspartato e serina.     

c) alanina e serina.     

d) aspartato e alanina.     

e) serina e aspartato.     
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8. Fazer a pele produzir mais colágeno é a meta de muitos dos mais modernos produtos de beleza. 
Cremes faciais, que utilizam a substância mostrada ao lado, têm conseguido esse feito. O arranjo de 
sua longa cadeia cria nanofitas planas. Apesar de o mecanismo exato sobre a sua ação na pele ainda 
ser desconhecido, acredita-se que a superfície larga e plana, formada pelas nanofitas, poderia facilitar 
o acúmulo de colágeno. 

 
(Disponível em: http://revistagalileu.globo.com/revista/common/0,,emi189299-17770,00-

segredo+dos+cremes+antirruga+esta+nas+nanoparticulas.html. Adaptado.) 

 
O texto traz uma abordagem sobre  

a) a síntese de um oligossacarídeo a partir de produtos de beleza.    

b) a produção de um polissacarídeo na pele, estimulada pelo uso de cremes.    

c) o estímulo da biossíntese do colágeno por uma proteína contida no creme.    

d) o aumento da concentração de uma proteína pela ação de um derivado de um pentapeptídio.    

e) a decomposição de macromoléculas causadoras de rugas pela ação de nanofitas dos 
cosméticos.    

  
 

9. A peliculização de sementes consiste em recobri-las com polímeros. O objetivo desse procedimento é 

preservar as sementes da ação dos fungos presentes tanto na semente como no solo, garantindo, 

assim, a germinação e o desenvolvimento das plântulas no campo. Um dos polímeros utilizados para 

essa finalidade é a quitosana, cuja estrutura química está representada abaixo. 

 

 
A quitosana é  
a) um derivado de polissacarídeo.    
b) uma enzima.    
c) um polipeptídeo.    
d) um aminoácido.    
e)  um derivado de lipídeo.    
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10. A celulose é um polímero orgânico presente nas paredes das células vegetais, mais especificamente 

um polissacarídeo da glicose, conforme mostra a figura abaixo. 

 

 
 

A cadeia carbônica da glicose pode ser classificada como:  

a) fechada, homogênea, ramificada e saturada.    

b) aberta, heterogênea, simples e insaturada.    

c) fechada, heterogênea, ramificada e saturada.    

d) fechada, heterogênea, ramificada e insaturada.    

e) aberta, homogênea, ramificada e saturada.    
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Gabarito 

 

1. A 

   
 
2. D 

I. Verdadeira. Os três possuem grupos OH ligados ao carbono. 
II. Verdadeira. Tanto a quitina como a quitosana são compostos nitrogenados e, portanto não 

apresentam relação com a glicose. 
III. Falsa. Como foi dito anteriormente a quitosana e a quitina são compostos nitrogenados.   
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3.  

a) De acordo com o texto fornecido no enunciado, a hidrólise dos polipeptídeos pode ser catalisada por 

enzimas, como a bromelina, presente no abacaxi. No experimento 3 o reagente utilizado foi o extrato 

de abacaxi previamente fervido e neste caso ocorreu a gelatinização. Isto significa que a hidrólise não 

foi possível, ou seja, a fervura degradou a bromelina que não atuou no processo. 

b) De acordo com o enunciado, na hidrólise de peptídeos, ocorre a ruptura das ligações peptídicas. No 

caso de um dipeptídeo, sua hidrólise resulta em dois aminoácidos. Então, 

 
 

Completando o esquema da figura, vem: 
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4. 02 + 08 = 10 

(02) Afirmação correta. A hidrólise da celulose pode ser representada por: 

   
(08) Afirmação correta. O aumento da produtividade de álcool por hectare pode ser conseguido pela 

fermentação da molécula de açúcar liberada pela hidrólise da lignocelulose presente no bagaço da 
cana.   

 
5. C 

Os carboidratos ou glúcides formam uma classe de compostos orgânicos que incluem açúcares, amido 

e celulose.   

 
6. B 

Conclui-se que as proteínas são poliamidas, pois o grupo funciona amida se repete no polímero: 

   
 
7. B 

 
Conclusão: os radicais R1 e R2 (polares) constituem, respectivamente, os aminoácidos serina e aspartato.   
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8. D 

A ligação peptídica é a junção do grupo carboxila com a função amina, no caso da molécula acima 
teremos cinco ligações desse tipo, que auxilia na formação do colágeno. 

   
 
9. A 

A quitosana é um derivado de polissacarídeo. 
Exemplo (formação do dissacarídeo que origina o polissacarídeo): 

   
 
10. C 

A cadeia carbônica da glicose pode ser classificada como fechada (o início coincide com o fim da cadeia), 
heterogênea (possui heteroátomo), ramificada (a cadeia fechada apresenta radicais) e saturada 
(apresenta ligações simples entre os carbonos do anel).   
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Discussão de temas 

 

Resumo 

 

Tema 1  

 A partir da leitura dos textos motivadores abaixo, escreva uma dissertação-argumentativa acerca do 

tema: As novas mídias sociais e a fabricação de celebridades.  

 

Texto I 

Eu desconfiava:  

todas as histórias em quadrinhos são iguais.  

Todos os filmes norte-americanos são iguais.  

Todos os filmes de todos os países são iguais.  

Todos os best-sellers são iguais  

Todos os campeonatos nacionais e internacionais de futebol são iguais (...)  

 

Todas as guerras do mundo são iguais.  

Todas as fomes são iguais.  

Todos os amores iguais iguais iguais.  

Iguais todos os rompimentos.  

A morte é igualíssima.  

Todas as criações da natureza são iguais.  

Todas as ações, cruéis, piedosas ou indiferentes, são iguais. 

Contudo, o homem não é igual a nenhum outro homem, bicho ou coisa.  

Ninguém é igual a ninguém.  

Todo ser humano é um estranho ímpar.  

Carlos Drummond de Andrade. Igual-desigual. In: Nova reunião. Vol.2. Rio de Janeiro: Livraria José Olympio; Brasília: Instituto 

Nacional do Livro, 1983. p.537. 

 

Texto II  

ISTOÉ - O que está por trás desse culto às celebridades?  

ZYGMUNT BAUMAN - Não é só uma questão de candidatos a celebridades e seu desejo por notoriedade. O 

que também é uma questão é que o “grande público” precisa de celebridades, de pessoas que estejam no 

centro das atenções. Pessoas que, na ausência de autoridades confiáveis, líderes, guias, professores, se 

oferecem como exemplos. Diante do enfraquecimento das comunidades, essas pessoas fornecem “assuntos-

chave” em torno dos quais as quase-comunidades, mesmo que apenas por um breve momento, se 

condensam — para desmoronar logo depois e se recondensar em torno de outras celebridades momentâneas. 

É por isso que a indústria de celebridades está garantida contra todas as depressões econômicas. Zigmunt 

Bauman, entrevista à revista Isto é.  

Disponível em: http://www.zahar.com.br/clipping/bauman-istoe.pdf Acessado em 31 maio 2011. 
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Texto III  

Redes Sociais viram fonte de renda de celebridades que buscam mais autonomia 

Não é de hoje que as redes sociais viraram febre conquistando até mesmo as celebridades que já não 

hesitam mais em compartilhar seus momentos mais íntimos na web. Entretanto, os leques de 

oportunidades dentro desse universo parecem se abrir cada vez mais e fazer dinheiro com essa ferramenta 

tornou-se um atrativo que alcança novos adeptos, trazendo inclusive profissionais de longa data para 

apostar em novos rumos nesse mundo virtual com o marketing digital. 

Disponível em:  https://gente.ig.com.br/celebridades/2018-03-08/redes-sociais-fonte-de-renda-celebridades.html 

 

Tema 2 

 A partir da leitura dos textos motivadores abaixo, escreva uma dissertação-argumentativa acerca do 

tema: Cotas nas universidades para minorias é uma solução – ou cria mais problemas? 

 

Texto I  

 

 

Tramita no Senado um projeto de lei que prevê a reserva de 50% das vagas nas universidades e escolas 

militares e técnicas federais para alunos vindos de escolas públicas. Diz, então, que metade dessas vagas – 

ou seja 25% do total – deve ser destinada a estudantes com renda familiar equivalente a um salário mínimo 

e meio. Mas diz também que a porção das vagas reservadas para estudantes de escolas públicas deve ser 

destinada a negros e indígenas. A distribuição seria feita mediante a proporção dessas etnias em cada Estado, 

segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). De acordo com o IBGE, 49,7% dos 

brasileiros se declaram brancos, 42,6% se consideram pardos, mestiços, e 6,9% se dizem negros.  

Adaptado de Época, abril de 2009. 

  

https://gente.ig.com.br/celebridades/2018-03-08/redes-sociais-fonte-de-renda-celebridades.html
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Texto II  

 

Disponível em: https://corujaconcurseira.jusbrasil.com.br/noticias/237109404/cotas-raciais-a-lei-ainda-gera-polemica-nos-

concursos 

Tema 3 

 A partir da leitura dos textos motivadores abaixo, escreva uma dissertação-argumentativa acerca do 

tema: A publicidade de drogas lícitas deve ser proibida nos meios de comunicação de massa? 

 

Texto I  

Governo lança campanha de prevenção dos riscos do consumo de bebidas alcoólicas 

O Ministério da Saúde lançou, nesta sexta-feira (10) no Rio de Janeiro (RJ), uma campanha publicitária 

alertando sobre os riscos e danos associados ao consumo de bebidas alcoólicas. As peças que serão 

veiculadas na televisão e no rádio levantam temas como: “O que a Propaganda não mostra”, “Adolescentes - 

bebida não é brincadeira” e “Trânsito - bebida não é só diversão”. A campanha faz parte da Política Nacional 

sobre Bebidas Alcoólicas, lançada em maio desse ano.  

A intenção da campanha publicitária não é proibir o consumo, mas sim prevenir e promover saúde. De acordo 

com o coordenador da Área Técnica de Saúde Mental, Álcool e outras Drogas do Ministério da Saúde, Pedro 

Gabriel Delgado, o objetivo da campanha é influenciar positivamente nos padrões de consumo da população 

brasileira, enfatizando o uso moderado e responsável. “O problema é o uso frequente e o consumo excessivo 

(grandes quantidades num mesmo dia ou evento) e a associação aos riscos (acidentes, violência e sexo 

desprotegido)”, afirmou o coordenador. 

Disponível em: http://www.ccs.saude.gov.br/saude_mental/pdf/campanha_prevencao_riscos_alcool.pdf 

  

https://corujaconcurseira.jusbrasil.com.br/noticias/237109404/cotas-raciais-a-lei-ainda-gera-polemica-nos-concursos
https://corujaconcurseira.jusbrasil.com.br/noticias/237109404/cotas-raciais-a-lei-ainda-gera-polemica-nos-concursos
http://www.ccs.saude.gov.br/saude_mental/pdf/campanha_prevencao_riscos_alcool.pdf
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Texto II  

Restrição de propaganda de cigarro levou 33% dos brasileiros a deixarem de fumar, diz pesquisa 

Brasília - Um em cada três brasileiros deixou de fumar depois que medidas que restringiram a propaganda de 

cigarros  na TV e em veículos de comunicação de massa entraram em vigor. É o que mostra pesquisa da 

Organização Pan-Americana da Saúde (Opas)  no lançamento da campanha “Tabaco: proíba publicidade, 

promoção e propaganda”, em atenção ao Dia Mundial sem Tabaco, comemorado 31 de maio. 

A pesquisa, feita entre 1989 e 2010, foi divulgada hoje (28) pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(Anvisa) e é baseada em levantamento com 1,8 mil pessoas em Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo. A 

pesquisa mostrou que a maioria da população é a favor de medidas ainda mais rigorosas contra o fumo. 

Dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca) mostram que cerca de 90% dos casos de câncer de pulmão, o 

mais comum de todos os tumores malignos, estão relacionados ao tabagismo. A instituição estima que em 

2012 foram diagnosticados mais de 27 mil novos casos da doença, considerada “altamente letal”. 

A Fundação do Câncer também lançou campanha em combate ao tabaco. Intitulada “E aí governo?”, que 

começou no dia 23 e vai até o dia 31, a campanha a opinião de internautas que cobraram políticas eficazes 

para reduzir o consumo de produtos derivados de tabaco por meio das redes sociais. 

Para Celso Ruggeiro, diretor executivo da fundação, a regulamentação da Lei Antifumo e a criação de uma lei 

que proíba aditivos em cigarros, tema hoje tratado por resolução da Anvisa, são os principais pontos a serem 

tratados durante a campanha. 

A regulamentação da Lei Antifumo (Lei 12.546 de 2011) é um dos principais temas abordados pelos 

especialistas. Sancionada  em dezembro de 2011, a lei proíbe a propaganda em pontos de venda de cigarros, 

como padarias e lanchonetes, e também proíbe o fumo em ambientes fechados. No entanto, de acordo com 

Ruggeiro, por não ter regulamentação, a lei ainda não é cumprida em todo o Brasil. 

De acordo com a Fundação do Câncer, cerca de 15% da população brasileira são fumantes. Para Roberto Gil, 

membro do Serviço de Oncologia Clínica do Instituto Nacional do Câncer, se o cigarro fosse eliminado, cerca 

de 50% dos tipos de câncer que existem seriam eliminados. 

Disponível em: http://www.ebc.com.br/noticias/saude/2013/05/restricao-de-propaganda-de-cigarro-levou-33-dos-brasileiros-a-

deixarem-de 

 

  

http://www.ebc.com.br/noticias/saude/2013/05/restricao-de-propaganda-de-cigarro-levou-33-dos-brasileiros-a-deixarem-de
http://www.ebc.com.br/noticias/saude/2013/05/restricao-de-propaganda-de-cigarro-levou-33-dos-brasileiros-a-deixarem-de
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Tema 4 

 A partir da leitura dos textos motivadores abaixo, escreva uma dissertação-argumentativa acerca do 

tema: A pós modernidade e suas consequências: vivemos na era da mentira? 

 

Texto I  

O que é ‘pós-verdade’, a palavra do ano segundo a Universidade de Oxford 

Anualmente a Oxford Dictionaries, departamento da universidade de Oxford responsável pela elaboração de 

dicionários, elege uma palavra para a língua inglesa. A de 2016 é “pós-verdade” (“post-truth”). Em 2015, a 

palavra escolhida foi um emoji - mais especificamente, aquela carinha amarela que chora de tanto rir. Além 

de eleger o termo, a instituição definiu o que é a “pós-verdade”: um substantivo “que se relaciona ou denota 

circunstâncias nas quais fatos objetivos têm menos influência em moldar a opinião pública do que apelos à 

emoção e a crenças pessoais”. A palavra é usada por quem avalia que a verdade está perdendo importância 

no debate político. Por exemplo: o boato amplamente divulgado de que o Papa Francisco apoiava a 

candidatura de Donald Trump não vale menos do que as fontes confiáveis que negaram esta história.  

 

Segundo a Oxford Dictionairies, a palavra vem sendo empregada em análises sobre dois importantes 

acontecimentos políticos: a eleição de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos e o referendo que 

decidiu pela saída da Grã-Bretanha da União Europeia, apelidada de “Brexit”. Ambas as campanhas fizeram 

uso indiscriminado de mentiras, como a de que a permanência na União Europeia custava à Grã-Bretanha 

US$ 470 milhões por semana no caso do Brexit, ou de que Barack Obama é fundador do Estado Islâmico no 

caso da eleição de Trump. 

 

A leitura de muitos acadêmicos e da mídia tradicional é que as mentiras fizeram parte de uma bem sucedida 

estratégia de apelar a preconceitos e radicalizar posicionamentos do eleitorado. Apesar de claramente 

infundadas, denunciar essas informações como falsas não bastou para mudar o voto majoritário. Para 

diversos veículos de imprensa, a proliferação de boatos no Facebook e a forma como o feed de notícias 

funciona foram decisivos para que informações falsas tivessem alcance e legitimidade. Este e outros motivos 

têm sido apontados para explicar ascensão da pós-verdade. 

Disponível em: https://www.nexojornal.com.br/expresso/2016/11/16/O-que-%C3%A9-%E2%80%98p%C3%B3s-verdade%E2%80%99-

a-palavra-do-ano-segundo-a-Universidade-de-Oxford. Adaptado. 

 

Texto II 

Senso crítico é arma para combater ‘fake news’ 

A educação virtual é uma arma importante para detectar informações falsas no noticiário, segundo 

especialistas. Essa “alfabetização” deve contar com esforços de vários setores da sociedade, para evitar 

que as chamadas fake news tumultuem o debate público, como ocorreu na corrida eleitoral americana e na 

votação pela saída do Reino Unido da União Europeia. 

https://www.nexojornal.com.br/expresso/2016/11/16/O-que-%C3%A9-%E2%80%98p%C3%B3s-verdade%E2%80%99-a-palavra-do-ano-segundo-a-Universidade-de-Oxford
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2016/11/16/O-que-%C3%A9-%E2%80%98p%C3%B3s-verdade%E2%80%99-a-palavra-do-ano-segundo-a-Universidade-de-Oxford
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“Tem de vir da grande imprensa, do professor, da família, de todos os lados”, diz a diretora da Agência Lupa, 

Cristina Tardáguila, que realiza checagem de informações do noticiário brasileiro. “Até porque não há 

nenhum sinal de que a produção de notícias falsas vai diminuir.” Para ela, o entendimento sobre como o 

noticiário é produzido deve ser uma prioridade no combate às fake news. 

Disponível em: http://infograficos.estadao.com.br/focas/politico-em-construcao/materia/senso-critico-e-arma-

para-combater-fake-news. Adaptado. 

 

Texto III  
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Alienação 

 

Resumo 

 

O que é alienação 

No dia a dia, na ciência ou na filosofia, alienação pode significar conceitos diferentes. O termo tem 

origem no latim alienare, “tornar algo alheio a alguém”. Assim, estes significados podem ser encarados como 

variações de um sentido original, que é a alienação como o ato pelo qual alguém se torna estranho a outro 

alguém ou a algo. Outra interpretação é a de que a alienação é um afastamento de si mesmo, um processo 

através do qual o homem pensa a si, através de suas ações, como estranho a sua própria natureza, vendo-se 

como "coisa" (reificação), afastando-se da natureza humana. 

No contexto do direito, alienação designa a transferência da propriedade de um bem a outra pessoa. 

Assim, os bens de um devedor são alienados. Em psicologia o termo se refere ao estado patológico do 

indivíduo que se tornou alheio a si próprio, sentindo-se como um estranho, sem contato consigo mesmo ou 

com o meio social em que vive. Já na filosofia corresponde ao processo pelo qual os atos de uma pessoa são 

dirigidos ou influenciados por outros e se transformam em uma força estranha colocada em posição superior 

e contrária a quem a produziu. Karl Marx é o principal responsável por esse uso. 

O termo alienação foi utilizado inicialmente por Hegel para designar o processo pelo qual os 

indivíduos colocam suas potencialidades nos objetos por eles criados. Significaria, assim, uma exteriorização 

da criatividade humana, de sua capacidade de construir obras no mundo, Nesse sentido, o mundo da cultura 

seria uma alienação do espírito humano, uma criação do indivíduo, que nela se reconheceria. 

Diferentemente de Hegel, Marx identificou dois momentos distintos nesse processo de exteriorização 

da criatividade: 

Objetificação – primeiro momento, que se refere especificamente à capacidade da pessoa de se 

objetificar, de se exteriorizar nos objetos e nas coisas que cria, o que é algo próprio do saber-fazer humano. 

Alienação – segundo momento, aquele em que o indivíduo, principalmente no capitalismo, após 

transferir suas potencialidades para seus produtos, deixa de identifica-los como obra sua. Os produtos “não 

pertencem” mais a quem os produziu. Co isso, são “estranhos” a ele, seja no plano psicológico, econômico 

ou social. 

Na sociedade contemporânea o processo de alienação atinge múltiplos campos da vida humana, 

impregnando as relações das pessoas com o trabalho, o consumo, o lazer, seus semelhantes e consigo 

mesmas. Vejamos alguns aspectos dessas relações alienadas segundo o psicanalista alemão Erich Fromm. 

 

Trabalho alienado 

“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 
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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 mesmo mas trabalho para outrem, por no 

trabalho ele não se pertencer a si mesmo mas sim a outra pessoa.”  

(MARX, Karl. Manuscritos econômico-filosóficos) 

 

Nas sociedades atuais observa-se que a produção econômica transformou-se no objetivo imposto às 

pessoas, isto é, não são as pessoas o objetivo da produção, mas a produção em si. Desde a Revolução 

Industrial até os dias de hoje é possível observar a consolidação de uma forma de organização do trabalho 

que segue a lógica de uma linha de montagem. Essa organização (aperfeiçoada pelo taylorismo) fragmentou 

o trabalho e produziu, como consequência, a fragmentação do saber, pois o trabalhador perder a noção do 

conjunto do processo produtivo. 

Além da rotina alienante, esse modelo consiste, em grande parte, numa produção direcionada a uma 

elite econômica, sendo vedado ao trabalhador desfrutar financeiramente dos benefícios de sua própria 

atividade. Esse trabalho é composto pelo desprazer, embrutecimento e exploração do trabalhador. 

 

Reificação 

Atingido pela alienação, o ser humano perde contato com seu eu genuíno, com sua individualidade. 

Transformado em mercadoria, o trabalhador sente-se como uma “coisa” que precisa alcançar sucesso no 

“mercado de personalidades” (financeiro, profissional, social, intelectual, sexual, político, esportivo, etc.). 

Dominado por essa orientação mercantil alienante, o indivíduo não mais se identifica com o que é, sabe ou 

faz. Para ele, não conta sua realização íntima e pessoal, apeas o sucesso em vener socialmente suas 

qualidades. As relações sociais também ficam seriamente comprometidads. Cada pessoa vê a outra segundo 

critérios e valores definidos pelo “mercado de personalidades”. O outro passa a valer também como um objeto, 

uma mercadoria. 

 

Fetiche 

Fetiche é a atribuição de poderes sobrenaturais, divinos, etc. a objetos animados ou inanimados. 

Obviamente, esses objetos não são dotados desses poderes. No sistema capitalista, Marx observa que, pela 

alienação do trabalho e mercantilização da vida, a mercadoria ganha poderes atribuídos pelos homens. Dessa 

forma, ganhando independência do seu próprio produtor, as mercadorias ganham vida e as relações passam 

a se dar através delas. Sem ser determinado pelo trabalhado necessário para a produção, o valor de uma 

mercadoria varia em termos incontroláveis e subjetivos. Dessa forma, Marx denuncia que, na modernidade, o 

homem trata as mercadorias como objetos de adoração. 
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Consumo alienado 

Há uma relação dialética entre consumo e produção. Isso fica ainda mais evidente quando se 

considera que a produção cria não só bens materiais e não materiais, mas também o consumidor para esses 

bens. Ou seja, quando se produz algo, é preciso que alguém consuma essa produção. Temos, então, a tríade 

produção-consumo-consumidor. 

Nesse ponto a publicidade é um elemento fundamental das sociedades capitalitas, uma vez que é por 

meio dela que se impulsiona nos indivíduos a necessidade de consumir mercadorias. A produção abre a 

possibilidade do consumo, o consumo cria a necessidade de mais produção e assim por diante. 

Mas onde está a alienação do consumo? Consumir é um ato social, além de satisfação de uma 

necessidade. Significa interagir com o mundo objetivo e participar do patrimônio construído pela sociedade. 

Quando a maior parte da humanidade está excluída do consumo efetido do patrimônio produzido, tendo em 

vista as desigualdades econômicas e sociais, temos então um circuito produção-consumo focado no 

aumento contínuo de lucro e não na satisfação das necessidades humanas. Assim o sistema capitalista 

aliena o consumo. Essa parte se conecta com o fetiche, pois a possibilidade de consumo atribuí ao 

consumidor prestígio e status social. 

Essa dinâmica de consumo produz no consumidor a necessidade de sempre adquirir algo novo, como 

forma de compensar a perda de sua identidade. O consumidor alienado age como se a felicidade consistisse 

apenas em uma questão de poder sobre as coisas, ignorando o prazer obtido com aquilo que verdadeiramente 

ama. Segundo Horkheimer, quanto maior a preocupação do indivíduo com o poder sobre as coisas, mas as 

coisas o dominarão, mais lhe faltarão traços genuínos. Essa característica do consumo alienado é chama de 

neofilismo. 

 

Lazer alienado 

O processo de alienação afeta também a forma como utilizamos nosso tempo livre. A indústria 

cultural vende toda modalidade de obras de arte como qualquer outra mercadoria. Consumimos os “filmes 

da moda” e frequentamos os “lugares badalados”, sem um envolvimento autêntico com o que fazemos. 

Agindo desse modo, muitos se esforçam e até pensam que estao se divertindo, querem acreditar que 

estão se divertindo. No entanto, não alcançamos o verdadeiro prazer da apreciação dessas obras ou até de 

comportamento, vestindo uma mascara de alegria. 

Isso quer dizer que a lógica capitalista afeta até mesmo a relação do indivíduo com as obras de arte. 

Não mais apreciamos, mas adquirimos, consumimos arte como produtos. Aqui, o que era fruto da 

espontaneidade criativa do sujeito se torna uma produção padronizada de objetos de consumo obedecendo 

a lógica do lucro.  
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Exercícios 

 

1. Texto 1  

O livro Cultura do narcisismo, escrito por Christopher Lasch em 1979, é um clássico. O texto de Lasch 

mostra como o que era diagnosticado como patologia narcísica ou limítrofe nos anos 50 torna-se uma 

espécie de “normalidade compulsória” depois de duas décadas. Para que alguém seja considerado 

“bem-sucedido”, é trivialmente esperado que manipule sua própria imagem como se fosseum 

personagem, com a consequente perda do sentimento de autenticidade. 

(Christian Dunker. “A cultura da indiferença”. Disponível em: www.mentecerebro.com.br. Adaptado.) 

 

Texto 2 

Zigmunt Bauman: Afastar-se da percepção de mundo consumista e do tipo de atitude individualista 

contra o mundo e as pessoas não é uma questão a ponderar, mas uma obrigação determinada pelos 

limites de sustentabilidade desse modelo da vida que pressupõe a infinidade de crescimento 

econômico. Segundo esse modelo, a felicidade está obrigatoriamente vinculada ao acesso a lojas e ao 

consumo exacerbado.  

(“Lojas são alívio a curto prazo, diz o sociólogo Zigmunt Bauman”. Disponível em: www.mentecerebro.com.br.Adaptado.) 

 

Considerando os textos, é correto afirmar que: 

a) para Bauman, as diretrizes liberais de crescimento econômico ilimitado prescindem de reflexão 

ética. 

b) ambos tratam do irracionalismo subjacente aos critérios de normalidade e de felicidade. 

c) a “cultura do narcisismo” apresenta um estilo de vida incompatível com a mentalidade consumista. 

d) a patologia narcísica analisada por Lasch é um fenômeno restrito ao domínio psiquiátrico. 

e) ambos abordam problemas historicamente superados pelas sociedades ocidentais modernas. 
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2. Para os filósofos e sociólogos alemães Theodor Adorno e Max Horkheimer, a indústria cultural tem 

como único objetivo a dependência e a alienação dos homens. Ao maquiar o mundo nos anúncios que 

divulga, ela seduz as massas para o consumo das mercadorias culturais, a fim de que se esqueçam da 

exploração que sofrem nas relações de produção 
(ADORNO, Theodor; HORKHEIMER, Max. A indústria cultural – o iluminismo como mistificação das massas. In: Indústria 

cultural e sociedade. São Paulo: Paz e Terra, 2002). 

 

Considerando o texto dado, e segundo o pensamento de Adorno e Horkheimer, é correto afirmar que: 

I. A indústria cultural se utiliza de padrões que se repetem com o propósito de formar uma estética 

voltada ao consumismo e à alienação. 

II. A indústria cultural promove nos indivíduos uma pseudossatisfação que impede o desenvolvimento 

de uma visão crítica. 

III. A indústria cultural faz dos indivíduos seu objeto, distanciando-os de uma autonomia consciente. 

IV. A indústria cultural incentiva necessidades próprias do sistema vigente, levando os indivíduos a 

praticar o consumo incessante. 

É correto o que se afirma em: 

a) I, II, III e IV. 

b) III e IV apenas. 

c) I e II apenas. 

d) II e III apenas. 

e) I e IV apenas. 
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3. O egoísmo gregário como princípio do rebanho pós-moderno 

Estamos numa época de promoção do egoísmo, de produção de egos tanto mais cegos ou cegados 

que não percebem o quanto podem hoje ser recrutados em conjuntos massificados. Em outras palavras, 

vemos egos, isto é, pessoas que se creem iguais e que, na realidade, passaram a ficar sob o controle 

do que se deve bem chamar “o rebanho”. Viver em rebanho fingindo ser livre nada mais mostra que 

uma relação consigo catastroficamente alienada, uma vez que supõe ter erigido como regra de vida 

uma relação mentirosa consigo mesmo. E, a partir daí, com os outros. Assim, mentimos 

despudoradamente aos outros, àqueles que vivem fora das democracias liberais, quando lhes dizemos 

que acabamos – com algumas maquininhas à guisa de presentes ou de armas nas mãos em caso de 

recusa – de lhes trazer a liberdade individual; na realidade, visamos, antes de tudo, fazer com que 

entrem no grande rebanho dos consumidores. 

Mas qual é, perguntarão, a necessidade dessa mentira? Por que precisamos fazer crer que somos livres 

quando vivemos em rebanho? E por que precisamos fazer outros crerem que são livres quando vamos 

colocá-los em rebanho? A resposta é simples. É preciso que cada um vá livremente na direção das 

mercadorias que o bom sistema de produção capitalista fabrica para ele. Digo bem “livremente” pois, 

forçado, resistiria. Ao passo que livre, pode consentir em querer o que lhe dizem que deve querer 

enquanto cidadão livre. A obrigação permanente de consumir deve, portanto, ser redobrada por um 

discurso incessante de liberdade, de uma falsa liberdade, é claro, entendida como permissão para fazer 

“tudo o que se quer”. Esse duplo discurso é exatamente o das democracias liberais, descambem para 

a direita ou para a esquerda. É pelo egoísmo que se deve agarrar os indivíduos para arrebanhá-los, pois 

é o meio mais econômico e racional de ampliar sempre mais as bases do consumo de um conjunto de 

pessoas permanentemente levadas para necessidades reais ou, quase sempre, supostas. 

DUFOUR, Dany-Robert. O divino mercado: a revolução cultural liberal. Rio de Janeiro: Cia de Freud, 2008. p. 23-24. 

(Adaptado). 

 

A tese central do texto repousa sobre um paradoxo, que consiste no seguinte: 

a) se por um lado as pessoas são efetivamente iguais em direitos e deveres, característica das 

democracias liberais, por outro são estimuladas a entender o que isso de fato significa e a buscar 

meios eficazes para exercer a liberdade de pensamento e de ação. 

b) existe nas democracias liberais um discurso de valorização e promoção da liberdade, segundo o 

qual se pode fazer tudo que se quer, mas na verdade as pessoas são conduzidas a fazer parte de 

um rebanho, que consente em querer o que lhe dizem que deve querer. 

c) as democracias liberais visam à promoção efetiva da liberdade individual, por meio da 

conscientização das pessoas quanto aos modos de existência pessoal, e ao mesmo tempo 

estimulam os indivíduos a viverem de modo mais altruísta e menos egoísta. 

d) a sociedade atual se caracteriza pela valorização da consciência individual e pela busca da 

liberdade, ao mesmo tempo em que o indivíduo é estimulado a não aceitar que lhe digam o que 

deve pensar ou fazer, já que isso fere sua liberdade individual. 
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4. O compositor Zé Ramalho, em seu poema musical “Vida de Gado”, apresenta a seguinte forma de vida: 

 

"Vocês que fazem parte dessa massa, 

Que passa nos projetos, do futuro 

É duro tanto ter que caminhar 

E dar muito mais, do que receber. 

E ter que demonstrar, sua coragem 

A margem do que possa aparecer.   

E ver que toda essa engrenagem 

Já sente a ferrugem lhe comer. 

 

Eh, ô ô, vida de gado 

Povo marcado, ê 

Povo feliz 

Eh, ô ô, vida de gado 

Povo marcado, ê 

Povo feliz […]" 

RAMALHO, Zé. Vida de Gado. Disponível em:  . Acesso em: 12 ago. 2013. 

 

A forma de vida cantada pelo eu-poético em \'Vida de gado\' revela a atitude de um povo diante das 

questões de vida. Pode-se relacionar a atitude cantada ao conceito de alienação, na perspectiva 

filosófica. Um comportamento alienado significa que uma pessoa está 

 

a) alinhada com as questões políticas e desejosa do consumismo. 

b) abstraída das relações governamentais e indaga sobre seus direitos sociais. 

c) afastada da vida e se desconhece naquilo que produz. 

d) naturalizada nas participações políticas e questiona sua existência profissional. 

e) revoltada quanto aos conceitos morais e oferece novas experiências. 

 

 

5. O conceito de alienação pressupõe diferentes entendimentos conforme seu emprego, como na esfera 

jurídica em que indica a perda da posse de um bem; no campo da psiquiatria, refere-se à perda da 

dimensão de si na relação com os outros; no âmbito religioso, aponta para à idolatria e a perda da 

autonomia. Para Jean Jacques Rousseau, tal fenômeno acontece quando se perde a compreensão do 

mundo, tornando-se alheio à própria realidade. Na concepção marxista, a alienação, fruto da divisão de 

trabalho produzido pela mecanização fabril e que atingiu seu auge, no século XX, com as linhas de 

montagem, é caracterizada quando: 

a) o salário pago pelo empregador fica abaixo dos índices de mercado.  

b) o trabalhador perde seu emprego e para sobreviver aceita um subemprego.  

c) o trabalho é feito apenas por técnicos especialistas. 

d) o produto do trabalho deixa de pertencer a quem o produziu. 
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6. Analise o seguinte trecho sobre o conceito de alienação, de Karl Marx: “O trabalhador se torna tanto 

mais pobre quanto mais riqueza produz, quanto mais a sua produção aumenta em poder e extensão. O 

trabalhador se torna uma mercadoria tão mais barata quanto mais mercadorias cria. Com a valorização 

do mundo das coisas aumenta em proporção direta a desvalorização do mundo dos homens. O 

trabalho não produz somente mercadorias; ele produz a si mesmo e ao trabalhador como uma 

mercadoria, e isto na medida em que produz, de fato, mercadorias em geral." 

 (MARX, Karl. I. O Manifesto Comunista. São Paulo: Boitempo, 2010). 

 

A partir do texto apresentado sobre o conceito de alienação desenvolvido por Karl Marx, escreva V ou 

F conforme seja verdadeiro ou falso o que se afirma nos itens abaixo. 

(    )  Descreve o distanciamento e o estranhamento na relação entre o trabalhador e o produto do seu 

trabalho, que não mais se reconhece nele. 

(    )  Refere-se ao momento em que os homens, alijados do produto do seu próprio trabalho, toma 

consciência de seu papel na sociedade e busca reencontrar-se consigo mesmo. 

(    )  A criação de valor se dá no momento em que as mercadorias os produtos produzidos pelos 

trabalhadores transformam-se em mercadorias e passam a circular no mercado pelo esforço 

direto dos que atuam na circulação. 

(    )  A produção capitalista, ao transformar o produto do trabalho em mercadoria, transforma o 

próprio trabalhador também em mercadoria, desumanizando-o. 

Está correta, de cima para baixo, a seguinte sequência: 

a) V, V, F, F. 

b) F, V, V, F. 

c) V, F, F, V. 

d) F, F, V, V. 
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7. “Todas essas consequências decorrem do fato de o trabalhador se relacionar com o produto de seu 

trabalho como com um objeto estranho. Pois está claro que, baseado nesta premissa, quanto mais o 

trabalhador se desgasta no trabalho tanto mais poderoso se torna o mundo de objetos por ele criado 

em face dele mesmo, tanto mais pobre se torna a sua vida interior, e tanto menos ele se pertence a si 

próprio. O mesmo se passa na religião. Quanto mais de si mesmo o homem atribui a Deus, tanto menos 

lhe resta de si mesmo. O trabalhador põe a sua vida no objeto, e sua vida, então, não mais lhe pertence, 

porém, ao objeto. Quanto maior for sua atividade, portanto, tanto menos ele possuirá. O que está 

incorporado ao produto de seu trabalho não mais é dele mesmo. Quanto maior for o produto de seu 

trabalho, por conseguinte, tanto mais ele minguará. A alienação do trabalhador em seu produto não 

significa apenas que o trabalho dele se converte em objeto, assumindo uma existência externa, mas 

ainda que existe independentemente, fora dele mesmo, e a ele estranho, e que com ele se defronta 

como uma força autônoma. A vida que ele deu ao objeto volta-se contra ele como uma força estranha 

e hostil.” 

Karl Marx. Manuscritos Econômicos e Filosóficos. 

 

Com base no fragmento do texto acima e levando-se em conta o pensamento de Marx, é CORRETO 

afirmar que: 

a) a palavra alienação deriva do latim alienus e significa aquilo que pertence a Deus. Neste sentido, é 

comum vermos a palavra alienação relacionada à ideia de dízimo como correspondendo àquilo que 

não nos pertence e, portanto, deve ser entregue a Deus. 

b) Marx está falando das várias formas de alienação que acometem o homem na sociedade 

capitalista: a alienação econômica, social e religiosa. 

c) Marx é o criador da ideia de alienação fiduciária, que corresponde à transferência, por parte do 

devedor, de um bem móvel ou imóvel como garantia de pagamento de uma dívida. 

d) um indivíduo alienado é aquele que padece de uma doença mental grave, que o leva a ter visões 

distorcidas do meio em que vive, perdendo o sentido da realidade e até mesmo levando-o a um 

quadro psicótico, de acordo com Marx. 

e) costuma-se dizer que a televisão tem um poder alienador imenso. Não se pode generalizar essa 

fala em relação às novelas, já que elas, em sua maioria, podem ser consideradas mecanismos 

culturais de alta qualidade, importantes para o trabalhador, que passa boa parte do seu tempo 

entregue ao trabalho, esse sim alienador. 
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8. A alienação/1 

Em meus anos moços, fui caixa de banco. Recordo, entre os clientes, um fabricante de camisas. O 

gerente do banco renovava suas promissórias só por piedade. O pobre camiseiro vivia em perpétua 

soçobra. Suas camisas não eram ruins, mas ninguém as comprava. Certa noite, o camiseiro foi visitado 

por um anjo. Ao amanhecer, quando despertou, estava iluminado. Levantou-se de um salto. 

A primeira coisa que fez foi trocar o nome de sua empresa, que passou a se chamar Uruguai Sociedade 

Anônima, patriótico nome cuja sigla é U. S. A. A segunda coisa que fez foi pregar nos colarinhos de 

suas camisas uma etiqueta que dizia, e não mentia: Made in U. S. A. A terceira coisa que fez foi vender 

camisas feito louco. E a quarta coisa que fez foi pagar o que devia e ganhar muito dinheiro. 

 

A alienação/2 

Os que mandam acreditam que melhor é quem melhor copia. A cultura oficial exalta as virtudes do 

macaco e do papagaio. A alienação na América Latina: um espetáculo de circo. Importação, 

impostação: nossas cidades estão cheias de arcos do triunfo, obeliscos e partenons. A Bolívia não tem 

mar, mas tem almirantes disfarçados de Lord Nelson. Lima não tem chuva, mas tem telhados a duas 

águas e com calha. Em Manágua, uma das cidades mais quentes do mundo, condenada à fervura 

perpétua, existe mansões que ostentam soberbas lareiras, e nas festas de Somoza as damas da 

sociedade exibiam estolas de raposa prateada. 

GALEANO, Eduardo. O livro dos abraços. 2 ed. Porto Alegre: LP&M. 2012. p.71 

 

Por que o autor atribui aos textos o título de alienação? 

 

 

9. Considerando as contribuições de Karl Marx e da teoria marxista para a compreensão da economia 

política capitalista assinale o que for correto 

(01)  Marx afirma que a moderna economia política capitalista foi instituída na Europa do século XIX 

por meio da aceitação generalizada de sua ideologia. 

(02)  A teoria marxista contribui para o entendimento de que os modernos processos de exploração e 

alienação das forças de trabalho são o resultado de um sistema social de produção que pode 

ser transformado. 

(04)  Segundo Marx, as empresas passaram a respeitar e a valorizar seus empregados a partir do 

momento em que se conscientizaram do papel central que eles ocupam no processo produtivo. 

(08)  A teoria marxista explica que o sistema capitalista de produção se tornou a forma mais justa e 

democrática de combater as desigualdades nas sociedades modernas. 

(16)  A obra de Marx contribuiu para o reconhecimento das leis de mercado enquanto fatos sociais 

independentes da ação humana, e que devem ser obedecidas para se manter a coesão social. 

Soma (       ) 
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10. Dentre as alternativas abaixo, qual NÃO pertence à maneira como Karl Marx define a alienação do 

trabalho? 

a) A alienação do trabalho impõe ao operário a renúncia à criatividade e à humanidade. 

b) Um aspecto relevante da forma como Marx aborda a alienação é a consideração segundo a qual, 

sob o capitalismo, o trabalhador é mercadoria. 

c) É da alienação do trabalho que procedem todas as demais alienações que encontramos no seio da 

vida social. 

d) O trabalho sob o capitalismo permite que a riqueza produzida seja proporcional à riqueza espiritual 

do trabalhador: quanto mais produz, mais livre o humano se encontra. 

e) O trabalho é externo ao trabalhador: não pertence ao seu ser. No trabalho alienado, o humano não 

se afirma, não encontra sua esperada satisfação. 
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Gabarito 

 

1. B 

Alienados das relações sociais de maneira geral, as pessoas não pensam no que fazem e no que 

supostamente traz felicidade. O consumo exacerbado é naturalizado e agimos no “automático”. O 

indivíduo não reflete sob a vida e sua condição 

 

2. A 

A indústria cultural produz uma manipulação pela saturação. Uma enxurrada de produtos culturais 

padronizados e repetitivos atrofiam nossa crítica e nos afastam da realidade, já que a arte é uma forma 

de representar a realidade. Assim nos satisfazemos na falsa sensação de escolha, de opção e de 

diversidade. Com sua padronização, a indústria cultural reproduz e propaga ideais, valores e 

comportamentos compat[iveis com suas necessicades, criando um ciclo de consumo contínuo nunca 

realmente satisfatório. 

 

3. B 

É muito comum associar o controle a dominação à regimes autoritários, mas o regime liberal também 

mobiliza métodos de controle efetivos. O modo de produção capitalista exerce não apenas a alienação 

no âmbito do trabalho, mas das relações como um todo, já que propaga sua lógica para todas as esferas 

da vida. Sendo assim, no lazer, na política, no consumo, nas relações afetivas, etc. observamos que a 

profusão de possibilidades de escolha não representam necessariamente uma escolha real, o que 

queremos. 

 

4. C 

O sentido amplo da palavra alienação remete ao afastamento, distanciamento e, em última instância, 

desconhecimento. Assim se associa esse sentido à ideia de rebanho onde somos levados não apenas ao 

desconhecimento, como à uma prática de ignorância  

 

 

5. D 

Para Marx há um espelhamento, um reconhecimento de si mesmo no produto resultado do trabalho. 

Quando o trabalhador não obtém mais o controle sobre o que produz, seja na produção ou no consumo, 

ocorre a alienação 

 

6. C 

2ª – falsa. A alienação é um movimento contrário à tomada de consciência. É uma perda da consciência, 

um afastamento de si mesmo 

3ª – falsa. O valor está ligado ao esforço de quem produz, não dos que atuam na circulação. 

 

7. B 

Alienar-se e se distanciar de si mesmo. Não importa a esfera da vida em que isso aconteça. Pode ser um 

distanciamento de si mesmo religioso, em que atribuímos a deus as causa e motivos dos acontecimentos 

abandonando nossa liberdade e responsabilidade. Pode ser na esfera econômica, na produção quando 

não dominamos o processo de produzir e não somos os donos do resultado do trabalho. Pode ser no 

consumo, quando somos impedidos de ter acesso à riqueza produzida socialmente. 
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8. Nos dois textos é possível observar a submissão das pessoas aos valores e instituições dadas. Nesse 

processo ocorre o distanciamento de si mesmo, os indivíduos perdem a consciência de seus verdadeiros 

valores. A vida passa a ser é medida pelo ter e não pelo ser. 

 

9. 02 

(01)  Falsa. De acordo com Marx a infraestrutura influencia as formas de ideologia. Para ele as relações 

econômicas são a base de todas as demais relações em sociedade. 

(02)  Correta. Para o pensador, para transformar as relações dentro da sociedade, é preciso modificar a 

forma de produzir mercadorias. 

(04)  Falsa. Marx fala do conceito de mais-valia que representaria a diferença entre o valor real do 

trabalho e o valor do salário pago aos trabalhadores. 

(08)  Falsa. Para Marx o modo de produção capitalista estabelece uma divisão de classes na sociedade 

entre os donos dos meios de produção (classe dominante) e os donos da força de trabalho (classe 

dominada). 

(16)  Falsa. Para Marx as leis de mercado são o produto de uma sociedade que se baseia no modo de 

produção capitalista. 

 

10. D 

É o contrário. A riqueza só pode ser acumulada pelo capitalista porque o resultado do trabalho do 

proletariado é afastado dele, ele não o reconhece e não o compreende. Sua produção está sob o domínio 

do burguês e a riqueza, tanto material quanto espiritual, não está acessível ao trabalhador. 
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